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Sammanfattning 
 
År 2004 startade Bokföringsnämnden K-projektet med syfte att underlätta redovisningen för 
företagen i Sverige. K-projektet delar upp företag i fyra kategorier utifrån företagens storlek, 
K1 till K4. K3 är huvudregelverket för onoterade företag, K1 och K2 är förenklingsregelverk 
och K4 är regelverket för noterade företag. För mindre aktiebolag finns en valmöjlighet 
mellan K2 och K3. Denna uppsats avser att belysa de väsentliga skillnader som finns mellan 
regelverken ur ett intressentperspektiv. Uppsatsens syfte är att få en förståelse för hur de 
väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar relationen mellan företaget och dess 
intressenter samt vilken påverkan de väsentliga skillnaderna har på företagens årsredovisning.  
 
Författarna läser båda Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet och har därför en 
grundläggande förståelse för ämnesområdet. Från studierna på universitet skapades ett 
intresse för redovisning och det är också därför som denna uppsats skrivs. Uppsatsen har en 
hermeneutisk kunskapssyn, en konstruktionistisk vetenskapssyn och forskningsansatsen är 
deduktiv. En kvalitativ forskningsdesign valdes för att få en förståelse för ämnet och uppnå 
uppsatsens syfte. Materialet insamlat till uppsatsens teoretiska kapitel är i huvudsak hämtat 
via Umeå universitetsbibliotek och från databaser vid Umeå universitetsbibliotek.  
 
För att redovisningen ska vara användbar för intressenterna bör den uppfylla god 
redovisningssed och rättvisande bild, vilket uppnås genom redovisningens kvalitativa 
egenskaper. De väsentliga skillnaderna mellan regelverken är att K3 är ett principbaserat 
regelverk, medan K2 är ett regelbaserat regelverk, samt att det finns skillnader i 
redovisningen av egenupparbetat lager, komponentavskrivningar, aktivering av immateriella 
anläggningstillgångar och leasing. Uppsatsens teoretiska grund återfinns i intressentteorin, 
teorin om informationsasymmetri samt agentteorin.  
 
Uppsatsens datainsamling skedde genom sex stycken intervjuer. Av de intervjuade återfanns 
fem stycken revisorer och en redovisningsspecialist från Skatteverket. Resultatet från 
intervjuerna kan sammanfattas med att det finns få företag som kommer påverkas av de 
väsentliga skillnaderna mellan regelverken. Det är endast företag med verksamheter relaterat 
till de väsentliga skillnaderna där val av regelverk får effekt för företagets intressenter. 
Resultatet visade också att det i K3 finns mer utrymme för bedömningar och tolkningar 
jämfört med K2 då K3 är ett principbaserat regelverk.  
 
Uppsatsens slutsats blir att majoriteten av de företag som kan välja mellan K2 och K3 
kommer inte påverkas av de väsentliga skillnaderna mellan regelverken. Det är endast få 
företag, där de väsentliga skillnaderna, får en stor effekt på företagets årsredovisning. Av 
uppsatsens tre teorier var det endast intressentteorin som skapade en förståelse för hur de 
väsentliga skillnaderna mellan regelverken påverkar företagets årsredovisning och därmed 
företagets intressenter.  
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1. Inledning 
 

 det inledande kapitlet kommer förhållandet mellan redovisningen och företagets 
intressenter samt Bokföringsnämndens K-projekt att beskrivas för att läsaren ska få en 

förståelse för uppsatsens ämnesområde. Fortsättningsvis beskrivs uppsatsens syfte och 
problemformulering. Kapitlet avslutas med begreppsförklaringar samt en förklaring till 
uppsatsens fortsatta disposition.  
 

 

1.1 Bakgrund  
 
I 1400-talets Italien finns grunden till dagens redovisning och bokföring då ägandet och 
utförandet av den dagliga verksamheten separerades i vinstdrivande verksamheter i en stor 
skala. Detta skapade ett behov hos ägarna av verksamheterna att hitta någon form av 
kontrollverktyg så att de kunde granska hur utförarna hanterade det insatta kapitalet och den 
dagliga verksamheten då de ej själva var delaktiga. Dubbel bokföring visade sig vara 
lösningen på problemet. Sedan 1400-talet och redovisningens början har både redovisningen 
och bokföringen ändrats i takt med att samhället har förändrats, men grunden är fortfarande 
densamma (Johansson, 2009, s. 48-49, 86). Under de senaste åren har dock normbildningen 
och normerna förändrats allt snabbare inom redovisningsområdet. Redovisningen har även 
internationaliserats i en allt högre grad då företagens årsredovisningar allt mer används och 
intresseras av en större internationell publik. (Nilsson, 2010, s. 11-17)   
 
Grunden för svensk redovisningslagstiftning och normgivning är god redovisningssed. 
Begreppet används för att lagstiftningen, så som Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
(ÅRL) och Bokföringslagen (SFS 1999:1078) (BFL), ska följa med i samhällets utveckling 
och de förändringar som sker i praxis. Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden (BFN), 
har ansvaret för den kompletterande normgivningen i Sverige och Rådet för finansiell 
rapportering (RFR) har som ansvar att utveckla god redovisningssed för svenska noterade 
företag. (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 17) Förutom god redovisningssed används begreppet 
rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Rättvisande bild uppnås genom att fyra 
kvalitativa egenskaper, begriplighet, relevans, tillförlitlighet och väsentlighet, uppnås i 
redovisningen. Genom att de kvalitativa egenskaperna uppnås blir de finansiella rapporterna 
användbara för intressenterna. (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 41-43) 
 
Sedan det svenska inträdet i EU år 1994 är Sverige förpliktigat att anpassa lagstiftningen efter 
EU-direktiv (Artsberg, 2005, s. 126-130; Backlund et al., 2012, s.  20). Genom EU-direktivet 
1606/2002 måste alla företag som är noterade på en reglerad marknad inom EU följa 
International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket ledde till införandet av IFRS i 

I 
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Sverige år 2005. IFRS tas fram av International Accounting Standards Board (IASB) och är 
avsett för noterade företag för att handeln på den internationella marknaden ska underlättas 
genom jämförbarhet mellan företagens årsredovisningar. (Backlund, et al., 2012, s. 19-20) 
Till och med år 2005 publicerade Redovisningsrådet, numera RFR, rekommendationer för 
företag vilkas aktier handlades på den svenska aktiemarknaden. För onoterade företag 
utvecklade BFN god redovisningssed och anpassade Redovisningsrådets rekommendationer 
till onoterade företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. (Drefeldt & Törning, 
2012a, s. 17) I dagsläget i Sverige får onoterade företag välja att följa rekommendationer från 
antingen BFN eller Redovisningsrådet, men dock ej blanda mellan de olika 
rekommendationerna inom samma ämnesområde. Då rekommendationerna oftast ges ut 
ämnesvis, kan de onoterade företagen välja rekommendationer från olika normgivare. 
Företagen måste dock alltid följa god redovisningssed, vilket också är lagstadgat. Då de olika 
regelverken och rekommendationerna överlappar varandra har detta gjort att det är svårt att få 
en överblick över de olika reglerna som gäller för onoterade företag. (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, 2008, s. 11-13) Detta har fått till följd att de onoterade företagens 
administrativa börda har blivit för stor och kostnaden har blivit större än nyttan med 
redovisningen. Problemet har skapat en efterfrågan av ett samlat regelverk för de företag som 
inte ingår i målgruppen för IFRS. (Edenhammar & Thorell, 2009, s. 26) Till följd av detta 
påbörjade BFN år 2004 det så kallade K-projektet (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008, s. 
7). Utgångspunkten i K-projektet är reglerna i BFL (SFS 1999:1078) (Bokföringsnämnden, 
2012d, s. 1-2). K-projektet delar upp företag i fyra olika kategorier, K1, K2, K3 och K4, där 
K1 är till för de allra minsta företagen så som enskilda näringsidkare, K2 för mindre företag, 
K3 större men onoterade företag och K4 är för de noterade företagen. För onoterade företag är 
K3 huvudregelverket och K1 och K2 är förenklade frivilliga regelverk anpassade för mindre 
företag. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008, s. 7-8) Det är endast enskilda näringsidkare 
och ideella föreningar som har möjlighet till att redovisa enligt K1, vilket innebär att för 
aktiebolag står valet mellan K2 eller K3 (Backlund, et al., 2012, s. 21). För företag som 
uppfyller kriterierna för större företag i ÅRL (SFS 1995:1554) 1 kap 3§ måste alltså K3 
tillämpas från och med 2014 (Backlund, et al., 2012, s. 19; Bokföringsnämnden, 2012a, s. 1, 
punkt 1.3).  
 
Syftet med de nya K-regelverken är att alla relevanta regler för olika kategorier av företag ska 
finnas på ett och samma ställe (Bokföringsnämnden, 2012d, s. 2). De regelverk som BFN 
tagit fram är indelade i fyra olika kategorier, K1 till K4. K4 är regelverket för de noterade 
företagen som ska följa IASB:s standarder (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 18). K3 är 
huvudregelverket och är tvingande för företag som klassificeras som större enligt ÅRL (SFS 
1995:1554) 1 kap 4 § och inte tillämpar IFRS (Bokföringsnämnden, 2012a, s. 1, punkt 1.3). 
K1 och K2 är förenklade frivilliga regelverk för företag som inte klassificeras som större. 
Som större företag räknas alla företag, enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 1 kap 4 §, vilkas aktier 
handlas på en reglerad marknad inom EU, eller motsvarande marknad utanför EU. Till större 
företag räknas också de företag som uppfyller mer än ett av de tre kriterier som uppräknas i 
lagrummet under de två senaste räkenskapsåren. De villkor som är uppräknade i ÅRL (SFS 
1995:1554) är medelantalet anställda för företaget uppgår till mer än 50 stycken, 
balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor och en nettoomsättning på mer än 
80 miljoner kronor. Uppfylls något av de två villkoren för att vara ett större företag, måste 
företaget redovisa enligt K3 alternativt K4 om aktierna handlas på en reglerad marknad. K2 
för mindre aktiebolag är därför endast tillämpligt för aktiebolag som inte uppfyller kriterierna 
för större företag i ÅRL (SFS 1995:1554). Vid skapandet av K3 har BFN haft IFRS for SMEs 
som utgångspunkt, men innehållet har anpassats till ÅRL (SFS 1995:1554), 
skattelagstiftningen och till den befintliga normgivning och redovisningspraxis som finns. K1, 
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ett av de förenklingsregelverken som BFN utgivit, är tillämpligt för företag som har en 
normal årlig nettoomsättning om högst 3 miljoner kronor och som ej är skyldiga att upprätta 
en årsredovisning. Exempel på företag som får tillämpa K1 är enskilda näringsidkare och 
handelsbolag. Reglerna i K1 är starkt kopplade till skattereglerna. K2 är mer likt K3, jämfört 
med K1, men är en förenkling av K3 genom tydligare schablonregler, färre valmöjligheter 
och färre tilläggsupplysningar. Liksom K1 är K2 starkt kopplat till skattelagstiftningen. 
(Backlund, et al., 2012, s. 21; Bokföringsnämnden, 2012d, s. 2) 
 
I dagsläget har 96-97 procent av företagen i Sverige möjlighet att välja ett utav 
förenklingsregelverken, K1 eller K2 istället för K3 (Lennartsson, 2012, s. 14). Då majoriteten 
av de svenska företagen måste göra ett val vilket av regelverken de vill redovisa enligt är det 
av intresse att få en förståelse för vilka väsentliga skillnader det finns mellan regelverken. Till 
följd av att de mindre aktiebolagen endast kommer kunna välja mellan K2 för mindre 
aktiebolag och K3 har en begränsning gjorts för denna uppsats att endast jämföra dessa två 
regelverk. Ur ett praktiskt perspektiv är det av intresse att få en förståelse för vilka väsentliga 
skillnader det finns mellan de två regelverken och vilken effekt detta får för företagets 
intressenter. Uppsatsen syftar därför till att fylla det praktiska kunskapsgap gällande hur de 
väsentliga skillnaderna påverkar företagens intressenter och årsredovisningar.  Uppsatsen har 
ett intressentperspektiv då ett utav redovisningens grundsyften, som tidigare förklarats i 
bakgrunden, var att underlätta informationsflödet mellan företag och intressenter.  
 

1.2 Problembakgrund 
 
Den externa redovisningens syfte är att tillhandahålla information till företagets intressenter 
(Sundgren, Nilsson, & Nilsson, 2009, s. 19). Redovisningen är företagets sätt att 
kommunicera med sina intressenter (Grönlund, Tagesson, & Öhman, 2013, s. 17). Dock har 
de olika intressenterna olika informationsbehov, vilka ibland står i konflikt med varandra 
(Smith, 2006, s. 17). För att driva ett framgångsrikt företag krävs det att företagsledningen 
kan balansera de olika intressenternas intressen sett över en lång tid (Laplume, Sonpar, & Litz, 
2008, s. 1166). K-projektet delar upp företag i olika storleksklasser, vilket indikerar på att 
intressenternas informationsbehov från företaget också kan bero på företagets storlek. Detta 
beskriver Grönlund et al., (2013, s. 17) i sin bok och menar att redovisningens utformning och 
innehåll avgörs till följd av storleken på företaget. Desto större företag, ju mer krav ställs på 
redovisningens informativa egenskaper, medan för mindre företag används redovisningen för 
tillbakablickande. Företaget bör alltid se till att alla intressenter får sitt informationsbehov 
tillgodosett, men samtidigt måste också maximeringen av företagets värde finnas i åtanke 
(Laplume, et al., 2008, s. 1166). Som ovan beskrivet, finns en valmöjlighet mellan olika K-
regelverk för 96-97 procent av företagen i Sverige. Ur ett intressentperspektiv är det därför 
intressant att få en förståelse för vilka de väsentliga skillnaderna är mellan K2 och K3, samt 
att få en förståelse för hur dessa skillnader påverkar värdeskapandet mellan företag och dess 
intressenter.  
 
Vid införandet av de olika K-regelverken är syftet att underlätta för användarna av 
årsredovisningarna, så väl företagen som dess intressenter (Bokföringsnämnden, 2010, s. 1). 
Mellan företaget och dess intressenter finns ett informationsasymmetriproblem då 
företagsledningen har mer information om företagets verkliga ekonomiska ställning och 
position än intressenterna. Båda parterna, företaget och dess intressenter, antas vara 
nyttomaximerande, och båda kommer därför förespråka val av redovisningsprinciper och 
normer som på bästa sätt skapar värde för dem. (Artsberg, 2005, s. 84; Jensen & Meckling, 
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1976, s. 308) I och med antagandet om nyttomaximering kommer företagsledningen inte alltid 
agera i intresse av intressenterna som anställde denne och till följd av detta kommer så kallade 
agentkostnader att uppstå (Eilifsen, Messier, Glover, & Prawitt, 2009, s. 6; Jensen & 
Meckling, 1976, s. 308). Vid de mindre aktiebolagens val av K2 eller K3 syftar denna uppsats 
till att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar 
relationen mellan företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de väsentliga 
skillnaderna har på företagets årsredovisning och intressentteorin har därför valts ut för att 
studiens syfte ska kunna uppnås.  
 
En av de stora skillnaderna mellan K2 och K3 är att K2 är ett regelbaserat regelverk, medan 
K3 är ett principbaserat regelverk (Lennartsson, 2012, s. 14). Med ett principbaserat regelverk 
menas det att principerna ligger till grund för mål och riktlinjer, medan utformningen av 
redovisningen överlämnas till praxis. I motsatsen, ett regelbaserat regelverk, ligger istället 
principerna till grund för detaljerade regler som anger hur man ska redovisa i varje enskild 
situation. (Grönlund, et al., 2013, s. 18-19) Den kanske största fördelen med att välja ett 
principbaserat regelverk, som K3, är att varje enskilt företag kan välja en redovisningsmetod 
som passar deras verksamhet bäst, så länge metoden inte strider mot standarden (Carmona & 
Trombetta, 2008, s. 456). Detta skiljer sig mot ett regelbaserat regelverk där endast de 
metoder som finns uppräknade i regelverket får användas (Alexander & Jermakowicz, 2006, s. 
134). Ett exempel på detta är att det i K2 beskrivs vad som ska räknas med i ett 
anskaffningsvärde medan det i K3 endast står att det som ska räknas med ska vara mer än en 
oväsentlig del av de sammanlagda utgifterna (Bokföringsnämnden, 2008, s. 44, punkt 10.10; 
2012a, s. 34, punkt 17.6). Reglerna i ett principbaserat regelverk är mer öppna och flexibla 
och kan i och med detta leda till en mer relevant redovisning (Carmona & Trombetta, 2008, s. 
457-459; McEnroe & Sullivan, 2012, s. 37). Nackdelen med öppna och flexibla regler är dock 
att jämförbarheten mellan företag försvåras, vilket inte gäller för ett regelbaserat regelverk 
(Benston, Bromwich, & Wagenhofer, 2006, s. 168-169). Ur ett intressentperspektiv är det 
därför intressant att se vilken effekt det regelbaserade K2 och det principbaserade K3 har på 
företags årsredovisningar och att få en förståelse för vilka konsekvenser detta har för 
förmedlingen av information mellan företaget och dess intressenter.  
 
För att den externa redovisningen ska vara användbar för användarna av årsredovisningen 
måste de kvalitativa egenskaperna uppsatta i standarden vara uppfyllda (Sundgren, et al., 
2009, s. 53). Om de kvalitativa egenskaperna uppfylls antas redovisningen ge en rättvisande 
bild av företagets ställning (FAR akademi, 2012, s. 17, punkt 46). Genom att analysera de 
väsentliga skillnaderna mellan regelverken utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper 
hoppas vi kunna uppnå studiens syfte. Då få vetenskapliga studier tidigare gjorts inom detta 
område finns det ett teoretiskt kunskapsgap om de nämnda teorierna går att utveckla och 
applicera på uppsatsens problemområde.  
 
Ett antagande som gjorts för uppsatsen är att revisorer och redovisningskonsulter är den 
yrkesgrupp som besitter den kunskap om K2 och K3 som krävs för uppsatsens syfte. Denna 
yrkesgrupp är därför den som kommer att intervjuas i studien. Till följd av detta får uppsatsen 
ett intressentperspektiv utifrån revisorernas och redovisningskonsulternas syn. Inga 
intressenter till företag har intervjuats då regelverken ännu inte har implementerats samt att 
nämnda grupp inte har velat delta i studien. Intressentperspektivet har trots detta valt att 
behållas då vi anser det viktigt att belysa problemet ur denna synvinkel.  
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1.3 Problemformulering 
 
Utifrån den ovan beskrivna bakgrunden och problematiseringen kommer följande 
frågeställning att undersökas i denna uppsats;  
 
Vilka är de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 och hur kan dessa komma att påverka 
företagens årsredovisningar samt relationer med intressenterna?   
 

1.4 Syfte  
 
Ur en praktisk synvinkel är syftet med denna uppsats att få en förståelse för hur de väsentliga 
skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar relationen mellan företaget och dess intressenter 
samt vilken påverkan de väsentliga skillnaderna har på företagens årsredovisning. För 
räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 måste de mindre aktiebolagen i 
Sverige välja att redovisa enligt K2 eller K3, till följd av detta syftar denna uppsats till att 
fylla det praktiska kunskapsgap som finns gällande detta. Ur ett teoretiskt perspektiv syftar 
denna uppsats till att få en förståelse för om intressentteorin, teorin om 
informationsasymmetrin samt agentteorin kan användas för att få en förståelse för uppsatsens 
praktiska syfte. Då regelverken ej är tvingande och få vetenskapliga studier gjorts på området 
finns därför ett teoretiskt kunskapsgap.  
 

1.5 Begreppsförklaringar 
 
För underlättande av fortsatt läsning och förståelse för innebörden av begrepp används denna 
begreppsförklaring.  
 
BFL   Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 
BFN   Bokföringsnämnden 
BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovis-

ning i mindre aktiebolag, i texten kallat K2 
BFNAR 2012:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovis-

ning och koncernredovisning, i texten kallat K3 
IAS   International Accounting Standards 
IASB   International Accounting Standards Board 
IFRS   International Financial Reporting Standards 
RFR   Rådet för finansiell rapportering 
SME Small and Medium sized entities (= små och medel-

stora företag) 
ÅRL   Årsredovisningslag (SFS 1995:1554) 
 
Förtydligande 
I fortsättningen kommer Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre 
aktiebolag i texten vara kallat K2, som ovan beskrivet. Läsaren bör dock vara uppmärksam på 
att det finns ett regelverk för mindre ekonomiska föreningar som i vissa sammanhang, dock ej 
i denna studie, också kallas för K2. Vid benämningen K2 i denna studie syftas alltså till K2 
för mindre aktiebolag, och ej K2 för mindre ekonomiska föreningar.  
 
I studien intervjuas redovisningskonsulter och revisorer. För att underlätta för läsaren och för 
att få texten mer flytande benämns dessa två grupper fortsättningsvis som revisorer.  
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Efter detta inledningskapitel fortsätter uppsatsen med en förklaring av studiens vetenskapliga 
utgångspunkter för att läsaren ska få en förståelse för vilka frågeställningar och val som har 
gjorts inför den teoretiska referensramen. Därefter följer tre kapitel, vilka kan ses som 
teorikapitel, där grunden till svensk redovisning förklaras, de väsentliga skillnaderna mellan 
K2 och K3 redogörs och avslutningsvis ett kapitel där studiens teorier förklaras. Uppdelning 
av tre kapitel gjordes för att underlätta för läsaren då vi ansåg att ett teorikapitel hade blivit 
för spretigt. Efter de tre teorikapitlen fortsätter uppsatsen med en förklaring av studiens 
genomförande som förtydligar de val som gjorts vid empiriinsamlingen. Därefter fortsätter 
uppsatsen med ett empirikapitel där resultatet av studien redovisas. Efter empirikapitlet 
analyseras uppsatsens resultat mot studiens teorier och kapitlet avslutas med de slutsatser som 
uppsatsen mynnar ut i. Slutligen avslutas uppsatsen med ett utvärderande kapitel där 
uppsatsen kvalité analyseras med hjälp av kriterierna trovärdighet och äkthet.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

 detta kapitel beskrivs vilka metodologiska val som har gjorts i uppsatsen för att läsaren 
ska få en förståelse för vilka utgångspunkter författarna har haft inför uppsatsen. Kapitlet 

börjar med en beskrivning av vilka kunskaper författarna har innan uppsatsen påbörjas, vilka 
metodval som har gjorts och vilket perspektiv studien kommer att ha. Avslutningsvis förklaras 
hur litteratursökningen av sekundärkällor gjorts och källkritik mot källorna tas även upp.   
 
 

2.1 Ämnesval 
 
Alla räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013 måste K3 användas för företag som 
uppfyller kriterierna för större företag i ÅRL (SFS 1995:1554) och för de företag som inte 
valt att tillämpa något av förenklingsregelverken K1 eller K2. Eftersom 96-97 procent av alla 
företag i Sverige kommer kunna välja mellan något av förenklingsregelverken har vi valt att 
inrikta uppsatsen mot detta ämnesområde. Denna uppsats kommer att belysa de väsentliga 
skillnaderna mellan K2 och K3 då det är dessa två regelverk som mindre aktiebolag kan välja 
mellan. Ämnesområdet, de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3, har valts att skildras ur 
ett intressentperspektiv då valet av regelverk kommer att påverka företagets redovisning, och 
därmed dess kommunikation av information till intressenterna. Syftet med den externa 
redovisningen är att förmedla information mellan företaget och dess intressenter och vi ansåg 
det därför viktigt att skildra ämnesområdet utifrån detta perspektiv. Då vi båda är intresserade 
av redovisning och har för avsikt att arbeta inom området efter avslutade studier känns 
ämnesvalet även relevant för oss personligen. Inom svensk redovisning är K-projektet en utav 
de större förändringarna som gjorts på senare tid och vi ansåg det därför självklart att fördjupa 
oss inom detta ämne.  
 

2.2 Förförståelse  
 
Båda författarna studerar den åttonde terminen på Civilekonomprogrammet vid Umeå 
universitet och har valt inriktning mot företagsekonomi med fördjupning mot redovisning. 
Utbildningen har gett författarna en grundläggande förståelse och kunskap samt skapat ett 
intresse för de ekonomiska processerna i företag och hur företagen integrerar med resten av 
samhället. Då fördjupningen varit mot redovisning innehar författarna kunskap kring de olika 
principerna, normer och praxis som finns inom området. Dock har fokus på undervisningen 
varit mot större börsnoterade företag, vilka har regler som till viss del skiljer sig från 
onoterade bolags redovisningsregler, samt att undervisningen delvis varit riktad mot ett 
internationellt perspektiv. Författarna har även arbetslivserfarenhet inom redovisningsområdet 
från praktik och sommarjobb. Den praktiska erfarenheten är ett komplement till den teoretiska 

I 
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kunskapen, dock har ingen av författarna arbetat inom området under en längre tid och har 
därför ingen djupare kunskap, utan endast grundläggande förståelse, om ämnet.  
 
De erfarenheter och kunskaper som författarna har inom ämnesområdet är viktiga att delge 
läsaren då detta kommer att påverka studiens resultat samt tolkningen och analysen av 
resultatet (Bryman, 2011, s. 44). Turnbull (1973, s.13) beskriver detta fenomen; Forskarens 
värderingar “påverkar inte enbart hur han uppfattar saker och ting utan också vad han lägger 
märke till” (Bryman, 2011, s. 44). Detta kan ses både som ett hinder i forskningen då analysen 
av resultatet kommer att vara mindre objektiv, dock beskriver Patel & Davidson att 
“förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en 
tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet” (Patel & Davidson, 
2011, s. 29). Vi delar Patel & Davidsons åsikt om förförståelsen, då vi genom denna lättare 
kan tillgodogöra oss tidigare studier och litteratur, samt lättare kan förstå de vi intervjuar. Vi 
är medvetna om att vår förförståelse kommer att påverka uppsatsen under arbetets gång, men 
ser detta som en tillgång till en djupare analys av ämnesområdet. Dock tar vi detta i beaktning 
och kommer under arbetets gång att vara öppna och medvetna om förförståelsens påverkan.  
 

2.3. Metodval  
 

Figur 1. Metodval 

 
Kombinationen av hermeneutik, konstruktionism och deduktion är förenlig med studiens syfte.  
Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och 
K3 påverkar relationen mellan företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de 
väsentliga skillnaderna har på företagets årsredovisning och vår hermeneutiska syn passar 
därför bra med tanke på att det är ett tolkande synsätt med avsikt att få en förståelse för det 
ämne vi studerar. Den konstruktioniska synen betyder att vi anser att intressenterna sätter en 
mening till redovisningen och inte att redovisningen bara är ett faktum för intressenterna. Den 
deduktiva metoden används då uppsatsens teoretiska syfte är att pröva om intressentteorin, 
teorin om informationsasymmetri samt agentteorin kan användas för att få en förståelse för 

Kvalitativ 
forskningsdesign 

Hermeneutik 

Konstruktionism 

Deduktion 



9 
	  

uppsatsens praktiska syfte. Detta innebär att redan befintliga teorier prövas mot uppsatsens 
ämnesområde. De tre metodvalen leder till en kvalitativ forskningsdesign för att studiens syfte 
ska uppnås.   
 

2.3.1 Vetenskapssyn  
Ontologi kan beskrivas som läran om vad som existerar och handlar om hur världen ser ut. 
Det finns främst två olika ontologiska synsätt och de kallas ofta för objektivism och 
konstruktionism. Här handlar det om ifall sociala aktörer uppfattas som objektiva enheter som 
besitter en yttre verklighet eller om verkligheten istället är konstruktioner som skapas av 
aktörernas handlingar och uppfattningar. (Bryman, 2011, s. 35) Utifrån studiens syfte och 
intressentperspektiv är det därför nödvändigt att undersöka hur förändringen av regelverk 
påverkar intressenterna och deras verklighet och i sin tur hur de kommer att formas av detta. 
Till följd av detta passar vårt konstruktionistiska synsätt denna studie. Inom 
konstruktionismen ses organisationer och kulturer som något som kontinuerligt skapas och 
återskapas till följd av de sociala aktörernas agerande. Organisationer och kulturer har en 
referensram, men den kan omformas och omvandlas. (Bryman, 2011, s. 36-37) Till följd av 
vårt konstruktionistiska synsätt kommer studiens syfte kunna uppfyllas.  
 
Objektivismen har ej ansetts vara förenlig med studiens syfte då den objektivistiska 
vetenskapssynen menar att verkligheten existerar oberoende av de sociala aktörerna och att de 
sociala aktörerna ej kan påverka verkligheten. (Bryman, 2011, s. 36-37). Som beskrivet ovan i 
förförståelsen och problembakgrund i inledningskapitlet skapas den externa redovisningen 
utifrån intressenternas behov. Beroende på vilka intressenter ett företag har väljs olika 
redovisningsmetoder och principer och det är alltså de sociala aktörerna, intressenterna, som 
kan påverka organisationen utifrån deras behov. Utifrån studiens syfte passar därför vår 
konstruktionistiska vetenskapssyn. Det objektivistiska synsättet hade gjort att vi inte hade 
kunnat få samma förståelse för intressenterna och inte kunnat få en förståelse för hur de 
påverkar organisationer till att göra olika val. 
 

2.3.2 Kunskapssyn  
Epistemologi är en kunskapsteori som kan beskrivas som läran om vad som är kunskap och 
hur man kan nå den kunskapen. Den kunskapsteoretiska uppfattningen kan delas upp i en 
naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori och ett tolkande perspektiv. (Bryman, 2011, s. 29-
30) Vår kunskapssyn är det tolkande perspektivet, hermeneutiken, vilken kommer att visa sig 
i studien genom att studien syftar till att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna 
mellan K2 och K3 påverkar relationen mellan företaget och dess intressenter samt vilken 
påverkan de väsentliga skillnaderna har på företagens årsredovisning. Den naturvetenskapliga 
kunskapsteorin, positivismen försöker istället att förklara verkligheten genom observationer 
eller experiment och hade därför inte passat i denna studie, då avsikten med studien är att 
söka en förståelse för intressenternas verklighet och inte att förklara denna. (Hartman, 2004, s. 
105) 
 
Hermeneutiken är den tolkande kunskapssynen och försöker förstå och tolka den sociala 
verkligheten. Enligt denna kunskapssyn finns ingen objektiv verklighet, utan alla människor 
uppfattar olika företeelser på olika sätt och verkligheten kan därför beskrivas som subjektiv. 
(Jacobsen, Sandin, & Hellström, 2002, s. 32-33) Dessa olika bilder av verkligheten avser 
denna studie att använda för att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 
och K3 påverkar relationen mellan företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de 
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väsentliga skillnaderna har på företagens årsredovisning. Den förförståelse som författarna 
har inom området kommer användas för att kunna komma närmare intervjupersonerna och för 
att lättare få en förståelse för deras synpunkter. (Patel & Davidson, 2011, s. 29) Det finns 
dock en del nackdelar med vår kunskapssyn, vilka bland annat innefattar svårigheter till 
generaliserbara resultat och svårigheter till att finna samband och förklaringar mellan 
variabler. Genom att istället ha en positivistisk kunskapssyn, motsatsen till hermeneutik, hade 
naturvetenskapliga metoder använts med syftet att bevisa ett samband mellan olika mätbara 
variabler och vi hade därmed kunnat övervinna de nackdelar som finns med en hermeneutisk 
kunskapssyn (Hartman, 2004, s. 105). Positivismen hade dock inte varit förenlig med denna 
uppsats syfte, att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 
påverkar relationen mellan företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de väsentliga 
skillnaderna har på företagets årsredovisning, utan för att positivismen skulle kunna ha 
använts i uppsatsen hade ett annat syfte med uppsatsen krävts. Till följd av detta har vi en 
hermeneutisk syn, vilken är förenlig med studiens syfte. 

2.3.3 Forskningsansats 
Forskningsansatsen i denna studie kommer att vara av deduktiv karaktär då vi kommer utgå 
från redan befintliga teorier vid insamlandet, tolkningen och resultatet av materialet (Patel & 
Davidson, 2011, s. 23). Deduktiv och induktiv är de två vanligaste forskningsansatserna. En 
deduktiv ansats går från teori till empiri, det vill säga forskaren utgår från befintliga teorier för 
att skaffa sig förväntningar och utför sedan sin undersökning. Den empiri som samlats in 
jämförs sedan med förväntningarna för att se om dessa överensstämmer med verkligheten. 
Den andra forskningsansatsen är induktiv och är motsatsen till deduktiv, då den går från 
empiri till teori. Denna ansats innebär alltså teorigenerering, där teorin är resultatet av 
forskningen. (Bryman, 2011, s. 28; Jacobsen, et al., 2002, s. 34-35) 
 
Den induktiva ansatsen är vanligare vid en kvalitativ studie, dock finns det kvalitativa studier 
som avser att pröva teorier och inte generera en teori, se exempelvis Adler & Adler (1985) i 
Bryman (Bryman, 2011, s. 41). Anledningen till att den deduktiva forskningsansatsen valdes 
istället för den induktiva ansatsen är att vi har ansett att den deduktiva ansatsen passar bättre 
för studiens ändamål och syfte. Den deduktiva ansatsen används oftast tillsammans med en 
kvantitativ studie, vi har ändock valt att tillämpa denna ansats då vi med denna studie ej avser 
att generera en ny teori. Vid skapandet av intervjuguiden har teorier och principer som 
presenteras i den teoretiska referensramen legat till grund och det var därför naturligt att 
använda den deduktiva forskningsansatsen. Vi kan dock till följd av studiens kvalitativa 
forskningsdesign inte utesluta att vissa inslag av induktion kan förekomma.  
 
Att den deduktiva ansatsen valts påverkar studien på så sätt att den blir låst till de för studiens 
valda teorier och kommer därför inte generera några resultat utöver dessa teorier. Detta kan 
ses som en nackdel för denna studie, men det teoretiska syftet med studien är ändock att få en 
förståelse för om intressentteorin, teorin om informationsasymmetrin samt agentteorin kan 
användas för att få en förståelse för uppsatsens praktiska syfte. Till följd av detta är den 
deduktiva ansatsen bäst lämpad för denna studie.  
 

2.3.4 Forskningsdesign  
Utifrån studiens kunskapssyn, vetenskapssyn och forskningsansats har en kvalitativ 
forskningsdesign valts. Den kvalitativa metoden syftar till att få en förståelse för det man 
observerar eller på annat sätt undersöker, och valdes därför då denna är förenlig med studiens 
syfte. Motsatsen till kvalitativ metod är kvantitativ metod och används när man vill nå en 
statistiskt förankrad beskrivning eller en förklaring mellan olika variabler. (Justesen, Mik-
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Meyer, & Andersson, 2011, s. 13; Patel & Davidson, 2011, s. 14) Den kvantitativa metoden 
ansågs ej vara förenlig med studiens syfte, då uppsatsen ej avser att finna en förklaring utan 
snarare en förståelse för studiens ämnesområde.  
 
Till följd av den kvalitativa metoden kommer författarnas förförståelse kunna användas vid 
analysen av datainsamlingen för att kunna nå en djupare förståelse för det empiriska 
materialet. Den hermeneutiska kunskapssynen ställer inte samma krav på objektivitet som den 
positivistiska kunskapssynen, varvid den kunskap som författarna har kommer att kunna 
användas under uppsatsens gång. (Patel & Davidson, 2011, s. 29) Då den kvalitativa metoden 
valts, med intervjuer som insamlingsmetod, kommer uppsatsen kunna nå en djupare förståelse 
för varje intervjupersonernas omvärld och åsikter än om en kvantitativ metod hade valts.  
 
De konsekvenser som studien får till följd av att en kvalitativ metod valts leder till att 
resultatet ej kommer att kunna generaliseras till andra miljöer (Bryman, 2011, s. 369). Istället 
kommer resultatet att leda till en djupare förståelse och analys av varje enskild 
intervjupersons omvärld. Med en kvantitativ metod hade en annan problemformulering 
gällande ämnesområdet fått väljas och resultatet hade då varit lättare att generalisera. En 
nackdel om en kvantitativ metod valts hade varit att man inte får en djupare bild av det som 
studeras. Eftersom en kvalitativ metod valts för studien kommer den förförståelse som vi har 
användas under hela uppsatsens arbetsprocess. Den förförståelse som vi har är till nytta för att 
förstå de personer som vi intervjuar, vilket kommer leda till att uppsatsens syfte uppnås. Den 
kvalitativa metoden valdes då en kvantitativ metod hade gjort att studiens syfte ej hade kunnat 
uppnås.  
 

2.4 Perspektiv och teorival 
 
Valet gällande redovisningsregelverk, som många mindre aktiebolag i Sverige står inför idag, 
kommer påverka många olika användare av företagens finansiella information. Denna uppsats 
avser att belysa detta problemområde och studien hade kunnat utformas utifrån många olika 
perspektiv. Beroende på vilket perspektiv som används kan studien komma fram till olika 
slutsatser. Det är därför viktigt att det valda perspektivet speglar problemet och syftet med 
studien eftersom valet av perspektiv kommer att påverka vilken verklighet som analyseras. 
Denna studie utgår från ett intressentperspektiv då den externa redovisningen finns till följd 
av företagets intressenters informationsbehov om företagets finansiella ställning. Till följd av 
att K2 och K3 är relativt nya regelverk har därför revisorer samt Skatteverket valts att 
intervjuas. Mer om detta finns att läsa i kapitel 6. 
 
Revisorer arbetar dagligen med olika företags årsredovisningar och har därför ansetts ha en 
omfattande kunskap om ämnesområdet. De har också, i denna uppsats, förutsatts ha en 
kunskap gällande de väsentliga skillnaderna som finns mellan K2 och K3. Syftet med studien 
är att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar relationen 
mellan företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de väsentliga skillnaderna har på 
företagets årsredovisning och revisorerna bör, utifrån sitt dagliga arbete, ha en uppfattning 
och kunskap om hur de väsentliga skillnaderna mellan regelverk påverkar företagets 
intressenter. På grund av begränsningen i tid finns inte möjlighet att i denna studie ta in alla 
olika intressenters syn på förändringarna. Alla intressenter antas dessutom inte ha den 
kunskap om redovisningen som krävs. En ytterligare begränsning för studien är att skiftet av 
regelverk ännu inte har ägt rum, vilket leder till att de analyser som kommer göras, till viss 
del kommer vara hypotetiska. Den intressentgrupp som valts att intervjuas för denna studie är 
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Skatteverket då de antas ha kunskap om de två olika regelverken. Genom att intervjua 
Skatteverket fås en bredare bild, än bara intervjuer med redovisningskonsulter och revisorer, 
av problemet och en djupare analys blir möjlig. I en uppsats med intressentperspektiv kan det 
tyckas märkligt att endast en intressentgrupp har valts att beaktas och intervjuas, men till följd 
av accessen till intervjupersoner har inte andra intressentgrupper intervjuats. Då regelverken 
inte är tvingande ännu är det också svårt för vissa intressentgrupper att förstå innebörden av 
de olika regelverken och dess konsekvenser. En utförligare och djupare diskussion rörande 
detta finns att läsa i kapitel 6.  
 
Ämnesområdet hade självklart kunnat skildras från andra perspektiv. Ett annat perspektiv som 
hade kunnat väljas är vad som avgör vilket av regelverken, K2 eller K3, som företaget väljer 
att tillämpa. I sådana fall hade studien dock haft ett helt annat syfte och ett annat problem att 
undersöka. Eventuellt hade också andra metodval behövts göras. Om ett sådant perspektiv 
valts hade till exempel olika strategiteorier behandlats i den teoretiska referensramen. 
Strategiteorier har dock valts att inte tas med eftersom denna uppsats har ett 
intressentperspektiv och den typen av teorier är då inte relevant för vårt syfte.  
 
Utifrån intressentperspektivet kommer den teoretiska referensramen att bestå av 
intressentteorin, teorin om informationsasymmetri samt agentteorin. Dessa teorier har valts 
för att de ur olika synvinklar förklarar förhållandet mellan företaget och dess intressenter. I 
kapitel 3 och kapitel 4 kommer det teoretiska avsnittet också fördjupas med redovisningens 
kvalitativa egenskaper samt de väsentliga skillnaderna mellan de båda regelverken. Utifrån 
dessa teorier vill vi i denna studie få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan 
K2 och K3 påverkar relationen mellan företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de 
väsentliga skillnaderna har på företagens årsredovisning. En utförligare förklaring till 
teorivalet finns att läsa i avsnitt 5.1.  

 
2.5 Litteratursökning och sekundärkällor 
 

2.5.1 Sökning efter böcker och vetenskapliga artiklar till teoretisk referensram 
För att skapa grunden i den teoretiska referensramen i denna studie har vetenskapliga artiklar 
och böcker inom de relevanta områdena använts. Sökningen efter litteraturen bedömdes som 
tillräcklig och avslutades när teorierna fått en trovärdig grund med olika perspektiv för att få 
en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar relationen mellan 
företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de väsentliga skillnaderna har på 
företagens årsredovisning.  
 
De teorier som denna studie grundar sig på är redan utvecklade och accepterade. Det är i 
böcker som man lättast hittar sammanställningar av sådana teorier som redan är utvecklade 
och accepterade. De böcker som använts i denna studie bedöms därför som relevanta eftersom 
de har använts som en grund för teorierna. För att utveckla, få en vidare bild av teorierna samt 
för att få det senaste inom varje område, har det även använts flertalet vetenskapliga artiklar 
som behandlar de olika teorierna. (Patel & Davidson, 2011, s. 42) 
 
Sökningen efter relevant litteratur har sin utgångspunkt i problemformuleringen och syftet. 
Eftersom denna studie ska undersöka hur intressenterna påverkas av redovisning enligt K2 
respektive K3 startade litteratursökningen med att hitta information kring intressentteorin. 
Först skapades en grundläggande förståelse för teorin genom böcker som förklarar grunden 
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till teorin. Böckerna hittades via Umeå universitetsbiblioteks katalog genom att använda 
sökordet stakeholder och via andra uppsatser. Intressentteorin utvecklades sedan med flertalet 
vetenskapliga artiklar. Sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i databasen Business 
Source Premier via Umeå universitetsbibliotek. Alla vetenskapliga artiklar som användes var 
peer-reviewed, vilket ger dem mer trovärdighet och objektivitet eftersom de då är 
vetenskapligt granskade. För att skapa en bred bild av intressentteorin har även vetenskapliga 
artiklar använts som behandlar intressentteorin. Artiklar gav olika syn på intressentteorin, 
vissa var mer kritiska till den och andra var förespråkare för den, vilket gav en bred och 
trovärdigare grund för teorin. Dessa artiklar hittades genom att använda sökorden stakeholder, 
Freeman, stakeholder theory. Utförligare beskrivning av sökningen finns i bilaga 1. 
 
Utifrån den grundläggande förståelsen för intressentteorin, utvecklades tankar kring 
informationsasymmetri och problem med relationen mellan företagsledningen och dess 
intressenter. Den teoretiska referensramen utvidgades därför till att innefatta, förutom 
intressentteorin, även agentteorin och teorin om informationsasymmetri. Även för dessa 
teorier skapades den grundläggande förståelsen genom böcker som förklarar grunden till dem. 
För agentteorin och teorin om informationsasymmetrin hittades böckerna främst genom en 
genomgång av andra examensarbeten som behandlat dessa teorier. Böcker användes som 
grund till teorierna eftersom de ansågs relevanta och pålitliga.  
 
Sökningen efter vetenskapliga artiklar om agentteorin och teorin om informationsasymmetri 
började med sökorden accounting choice och reasons för att hitta artiklar som behandlade vad 
som motiverar olika val av redovisningsmetod. Sedan fortsatta sökning med sökorden agency 
theory, accounting choice, criticism, information asymmetry, moral hazard, adverse selection, 
opportunism, review för att hitta artiklar som riktade sig mot grunden i teorierna och olika 
syns på teorierna. Utförligare beskrivning av sökningen finns i bilaga 1.  
 

2.5.2 Sökning efter böcker till metodval 
Metodvalet tog sin början i Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder främst eftersom den 
boken tidigare använts under utbildningen i en kurs om vetenskaplig metod. Utifrån Bryman 
skapades en grundläggande förståelse för valet av metod. För att få en vidare bild av 
metodvalet användes även andra metodövergripande böcker. Sökningen efter dessa böcker 
gjordes i Umeå universitetsbiblioteks katalog samt genom att studera andra uppsatsers 
källhänvisningar. Sökningen efter andra böcker fortsatte sedan med fokus på den kvalitativa 
metoden för att hitta böcker som mer ingående behandlar de metoder denna uppsats använder. 
Sökningen efter metodböcker gjordes med sökorden forskningsmetodik, metodval, kvalitativ 
metod, källkritik. Utförligare beskrivning av sökningen finns i bilaga 1. 
 

2.5.3 Sökning efter böcker och vetenskapliga artiklar till övriga teoridelar 
K2 är ett regelbaserat regelverk medan K3 är ett principbaserat regelverk och denna uppsats 
vill skapa en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan dessa regelverk påverkar 
intressenterna. Det är därför viktigt att även belysa skillnaderna som finns mellan 
regelbaserade och principbaserade regelverk. Sökningen startade i en vetenskaplig artikel som 
behandlar detta ämne som vi kom i kontakt med under det tredje momentet på kursen 
Accounting, auditing and control D. Sökningen efter fler vetenskapliga artiklar fortsatte sedan 
i Business Source Premier och alla artiklar är peer-reviewed. De sökord som då användes var 
principle- versus rule based accounting standards, principles, rules, standards, 
principbaserad redovisning. 
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Sökningen efter källor som behandlar K2- och K3-reglerna och de väsentliga skillnaderna 
mellan dessa började med sökning efter böcker inom ämnet i Umeå universitetsbiblioteks 
katalog. Genom den sökningen hittades aktuella böcker i ämnet. Dessa böcker hittades med 
sökordet K2, K3, extern redovisning, redovisning normer. Eftersom K2 och K3 ges ut av BFN 
gjordes sökningar på deras hemsida för att hitta K2- och K3-regelverken samt fakta utöver 
dessa. Där hittade bland annat en lista med skillnaderna mellan de två regelverken samt en 
beskrivning av K-projektet. En del artiklar kring regelverken hittades också via tidningen 
Balans arkiv på internet.  
 
Eftersom denna uppsats avser att intervjua Skatteverket i egenskap av intressent till företagen 
som har möjlighet att välja mellan K2 och K3, var det nödvändigt att även beskriva 
förhållandet mellan redovisningen och beskattningen. En sökning gjordes därför efter böcker 
som behandlade detta samband. Den sökningen gjordes med sökorden redovisning, skatterätt. 
Utförligare beskrivning av sökningen finns i bilaga 1.   
 

2.5.4 Sekundärkällor 
Som regel bör man alltid gå till primärkällan till de fakta man presenterar men det är inte 
alltid praktiskt möjligt. Det är därför vanligt att man använder sekundärkällor. Sekundärkällor 
är vetenskapliga verk som till exempel doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. 
Sådana sekundärkällor bör man kunna lita på eftersom alla uppgifter kan förutsättas vara noga 
granskade och kontrollerade av författaren. (Ejvegård, 2003, s. 17-18) Det är alltså en skillnad 
mellan en primärkälla och en sekundärkälla, där primärkällan är den ursprungliga källan 
medan sekundärkällan har traderats (Thurén, 2005, s. 53). De källor som använts till den 
teoretiska referensramen och till beskrivning av metodvalet är alla sekundärkällor. En 
sekundärkälla kan dessutom vara både en förstahandskälla och en andrahandskälla. En 
förstahandskälla är till exempel ett originaldokument (Repstad & Nilsson, 2007, s. 119) I den 
teoretiska referensramen har de sekundärkällor som använts främst varit andrahandskällor. 
Dock har vi försökt gå tillbaka till förstahandskällorna och har därmed använt artiklar skrivna 
av Freeman (1984), Jensen och Meckling (1976) och Akerlof (1970), vilka anses vara några 
av grundarna till de teorier som beskrivs i den teoretiska referensramen.  
 

2.6 Källkritik 
 
De källor som använts i denna uppsats har kritiskt granskats för att kunna upptäcka vinklade 
fakta som är påverkat av författarens värderingar. Källorna bör uppfylla de fyra kriterierna 
äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Det är viktigt att kontrollera att källan är 
äkta och inte är någon förfalskning. Det är även viktigt att kritiskt granska hur lång tid det gått 
mellan en händelse och källan som beskriver händelsen, det vill säga tidssambandet. Sedan är 
det även viktigt att källan är oberoende och inte refererar en annan källa. Till sist är det viktigt 
att källan uppfyller kriteriet tendensfrihet. Det innebär att det är viktigt att kritiskt granska 
källorna för att kunna upptäcka om källan ger en vinklad verklighetsbild genom författarens 
personliga intressen. (Thurén, 2005, s. 13) 
 
De vetenskapliga artiklar som använts i denna uppsats är alla peer-reviewed och bör därmed 
med större sannolikhet uppfylla kriteriet äkthet eftersom de är vetenskapligt granskade av 
andra forskare. Genomgående har teorierna beskrivits med en tanke på att framhäva olika 
syner på dem. Vikt har därför lagt på att även beskriva mer kritiska bilder av teorierna. 
Genom att visa en vidare bild bör äktheten av teorierna som helhet bli högre. Artiklar har 



15 
	  

även använts som belyser samma problem och drar liknande slutsatser vilket också bör betyda 
att äktheten är hög.  
 
När vi sökt efter vetenskapliga artiklar har vi så långt som möjligt försökt gå tillbaka till 
originalkällan. När detta inte varit möjligt har vi istället hänvisat till artikeln i vilken studien 
refereras. Detta gäller främst artikeln The environment as a stakeholder? A fairness-based 
approach skriven av Phillips och Reichart 2000 eftersom vi inte hade tillgång till den via 
Universitetsbibliotekets databaser. Vi har i det fallet istället refererat till artikeln Stakeholder 
theory- reviewing a theory that moves us av Laplume et al. 
 
Vid sökningen av vetenskapliga artiklar har målet varit att använda så aktuella artiklar som 
möjligt. Vi har i sökningen ansett att artiklar som är publicerade under 2000-talet och framåt 
är relativt ny kunskap. De teorier vi valt att använda är relativt gamla i det avseendet att de 
började utvecklas för många år sedan. För att uppfylla kriteriet om tidssamband har vi därför 
försökt gå tillbaka till de tidigaste artiklarna kring teorierna och sedan utveckla dessa med 
nyare studier som utvecklat teorierna.  
 
Artikeln från 1976 av Jensen och Meckling, den från 1970 av Akerlof och den från 1984 av 
Freeman är alla relativt gamla artiklar men de har ändå ansetts trovärdiga och använts i 
uppsatsen eftersom att de anses vara några av grundarna till teorierna de belyser. Teorierna i 
denna uppsats har skapats utifrån definitioner och grundtankar i dessa artiklar men har i 
mycket stor utsträckning sedan utvecklats med nyare studier på området. Artiklarna skrivna 
av Clarkson och Mitchell et al. är båda skrivna på 90-talet och börjar även de bli relativt 
gamla. Dessa två har ändå valts att användas eftersom de berör vårt ämnesområde och 
teorierna var välutvecklade redan när artiklarna skrevs. Detsamma gäller artiklarna av Morris 
och Eisenhardt som båda är skrivna på slutet av 80-talet. Vi anser att dessa artiklar trots 
åldern fortfarande är relevanta men de har som tidigare nämnt även kompletterats med nyare 
studier för att öka trovärdigheten. 
 
Källorna som används bör vara oberoende för att få en hög trovärdighet. Vissa av de artiklar 
som använts i denna uppsats har hittats via andra artiklar och kan därför inte anses vara helt 
oberoende. Vi har därför, när vi valt dessa, varit medvetna om att de kan ha påverkat varandra 
och att personliga åsikter lyser fram. Vi anser ändock att detta inte är något större problem i 
denna uppsats eftersom det inom varje teori endast är ett fåtal som hittats via andra artiklar. 
De flesta artiklarna är självständiga och har alltså inte hittats via andra. Detta gör att vi anser 
att källorna som använts uppfyller kriteriet oberoende relativt bra.  
 
En nackdel med denna uppsats är att den endast belyser svenska regelverk vilket har gjort att 
vi inte hittat några vetenskapliga artiklar om ämnet. De källor som använts vid utvecklandet 
av kapitlet om regelverken är Bokföringsnämnden, Drefeldt och Törning samt Backlund et al. 
Bokföringsnämnden anses trovärdig att använda som källa eftersom det är ett statligt organ 
som ger ut regelverken. Böckerna skrivna av Drefeldt och Törning och Backlund et al. har 
ansetts som trovärdiga eftersom författarna alla arbetar på revisionsbyråer och därmed bör ha 
mycket kunskap i området. Det skulle dock kunna finnas en liten risk att dessa böcker är 
vinklade eftersom de endast visar hur man ser på regelverken utifrån revisionsbyråernas 
synvinkel. Eftersom dessa regelverk är nya är det svårt att hitta andra källor på området och 
det har gjort att vi ändå valt att använda dessa böcker. Vi har självklart hela tiden jämfört med 
regelverken vilket gjort att trovärdigheten på dessa källor ändå anses vara hög. Vi har även 
använt en skillnadslista mellan K2 och K3 som getts ut av BFN. Denna lista gavs ut innan 
regelverket trädde i kraft men vi har ändå valt använda denna som utgångspunkt. När vi gjort 
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jämförelsen mellan regelverken har vi då utgått från denna lista men sedan kontrollerat allt i 
de två regelverken.  
 
För beskrivning och utveckling av det metodval som gjort i denna uppsats har boken av 
Bryman använts som grund. För att öka trovärdigheten har vi kompletterat med andra källor 
som kommer fram till samma sak. Vi har använt relativt många metodböcker för att minska 
risken att källorna ska vara vinklad efter författarens personliga intressen och synpunkter. En 
nackdel med vår metodbeskrivning är att vi endast använt metodböcker skrivna på svenska. 
Denna begränsning har gjort för att underlätta och för att vi lättare skulle kunna sätta oss in i 
metodvalet.   
 
För att undvika att källorna som använts är vinklade och ger en felaktig bild av verkligheten 
har vi försökt använda flera artiklar som belyser samma ämne. Vi har ansett att om det är flera 
olika studier som kommit fram till samma slutsats är sannolikheten betydligt mycket lägre att 
de skulle vara vinklade och vi har därför försökt hitta artiklar som kompletterar varandra. På 
så vis har kriteriet om tendensfriheten kunnat uppfyllas. 
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3. Grunden i svensk redovisning 
 

etta kapitel förklarar vilka grundläggande principer och normer som finns inom svensk 
redovisning. I kapitlet förklaras även det samband som finns mellan redovisning och 

beskattning i Sverige. Kapitlet kommer att vara till grund för den analys som kommer att 
göras i slutet av uppsatsen.  
 
 

 
 
Det som gör informationen i de finansiella rapporterna användbar för företagets intressenter är 
redovisningens kvalitativa egenskaper. Uppfylls de kvalitativa egenskaperna antas 
informationen i redovisningen ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. (FAR 
akademi, 2012, s. 14, 17, punkt 24 och 46) I följande avsnitt förklaras redovisningens 
kvalitativa egenskaper för att läsaren ska få en förståelse för vilka redovisningsprinciper de 
olika normgivarna har i åtanke vid skapandet av redovisningsregler och kommer att ligga till 
grund i uppsatsens diskussion. Kapitlet kommer också att behandla vad som utgör grunden i 
svensk redovisning, så som god redovisningssed och rättvisande bild, samt att kapitlet 
kommer att klargöra det samband som finns mellan redovisning och beskattning i Sverige. Då 
Skatteverket valts att intervjuas för denna studie har det ansetts av vikt att läsaren förstår hur 
beskattningen och redovisningen är sammankopplade i Sverige och vilken påverkan 
Skatteverket har på normgivningen.  

 
Figur 2. Rättvisande bild och god redovisningssed  
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3.1 God redovisningssed och rättvisande bild  
 
God redovisningssed och rättvisande bild är två begrepp som är sammanlänkande med 
varandra och utgör tillsammans grunden för svensk redovisningspraxis. God redovisningssed 
är ett begrepp som anses utgöra en grund för normgivningen i Sverige. Begreppet god 
redovisningssed finns reglerat i ÅRL (SFS 1995:1554) 2 kap 2§ och i BFL (SFS 1999:1078) 4 
kap 2§. God redovisningssed innefattar lagstiftning på området, redovisningsstandarder och 
redovisningspraxis (Sundgren, et al., 2009, s. 13). Vad begreppet god redovisningssed innebär 
är inte helt klart, men i en kommentar till lagtexten är begreppet av “allmänrättslig standard” 
och kopplingen mellan begreppet och praxis och rekommendationer från normgivande organ 
är starkt. Begreppet syftar dock till hur företag redovisar, varvid namnet sed. God 
redovisningssed är en lösning skapad för att lagstiftningen ska hänga med i 
samhällsutvecklingen och om begreppet hade varit för strikt reglerat i lagtexten hade 
redovisningen ej kunnat följa med samhällsutvecklingen på samma sätt som det gör idag. 
(Artsberg, 2005, s. 157; Nilsson, 2010, s. 18) I Sverige är det BFN som är ansvarig för 
utvecklingen av god redovisningssed (SFS 1999:1078, 1999, s. 7, 8 kap 1 §).  
 
Begreppet rättvisande bild regleras, liksom god redovisningssed, också i lagtexten i ÅRL 
(SFS 1995:1554) 2 kap 3§. Begreppet kommer ursprungligen från det engelska uttrycket ”true 
and fair view” och innebörden är att företagets finansiella ställning och resultat ska återges på 
ett rättvisande och korrekt sätt i redovisningen (Nilsson, 2010, s. 42). Med rättvisande bild 
menas att användaren av årsredovisningen och andra finansiella rapporter sätts i fokus. I 
lagtexten poängteras också att det är årsredovisningen som helheten, och inte enskilda delar, 
som ska bedömas huruvida rättvisande bild har uppnåtts eller inte. (Artsberg, 2005, s. 157) 
Enligt IFRS föreställningsram har en finansiell rapport oftast en rättvisande bild om den 
uppfyller redovisningens kvalitativa egenskaper och om tillämpliga redovisningsstandarder 
använts (FAR akademi, 2012, s. 17, punkt 47). K3 är precis som IFRS ett principbaserat 
regelverk vilket betyder att det finns mycket oreglerade frågor. Dessa typer av frågor ska 
lösas genom tillämpandet av de grundläggande principerna och utifrån dem ska redovisningen 
uppfylla de kvalitativa egenskaperna. När detta görs ska de finansiella rapporterna ge en 
rättvisande bild. (Backlund, et al., 2012, s. 32, 65) K2 innehåller en del avvikelser från de 
grundläggande principerna, men om företagen följt K2 anses redovisningen uppfylla god 
redovisningssed och rättvisande bild av den finansiella ställningen (Bokföringsnämnden, 2008, 
s. 4, punkt 3.2).   
 
En del redovisningsteoretiker menar att en rättvisande bild är en målsättning med 
redovisningen och är egentligen inte en redovisningsprincip. Enligt dem uppnås en rättvisande 
bild genom att sunda redovisningsprinciper tillämpas. (Nilsson, 2010, s. 43) Trots omfattande 
forskning finns dock ingen enhetlig definition av begreppet. I Storbritannien har begreppet 
rättvisande bild fått en så kallad “overriding status”, vilket betyder att redovisningsnormer 
som inte ger en rättvisande bild ska åsidosättas och istället ska redovisningsnormer som ger 
en mer rättvisande bild användas. I Sverige har denna tolkning inte införts med argumentet att 
en redovisningsskyldig som följt lagen inte ska behöva känna sig osäker att han redovisat fel. 
(Artsberg, 2005, s. 155-157) Med andra ord, i Sverige anses ett företag ge en rättvisande bild 
av företagets ställning om företaget har följt gällande lagar och normering (Drefeldt, 2012, s. 
30). Det kan tyckas naturligt och självklart att redovisa en rättvisande bild, men exempelvis 
försiktighetsprincipen kan leda till svårigheter att redovisa en rättvisande bild. Detta till följd 
av att om en rättvisande bild ska ges bör man upplysa om alla kända händelser, oavsett om 
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man ger en för positiv och optimistisk bild av företaget eller inte. Med rättvisande bild sätts 
redovisningens informationsutbyte i centrum jämfört med andra funktioner av redovisningen. 
(Nilsson, 2010, s. 42) Då K2 tydligare bygger på försiktighetsprincipen jämfört med K3, är 
det av intresse för företagets intressenter att få en förståelse för vad detta kan få för effekt på 
företagens möjligheter att redovisa en rättvisande bild (Bokföringsnämnden, 2011, s. 10).  
 

3.2 Redovisningsprinciper 
 
Det finns i ÅRL (SFS 1995:1554) 2 kap 4§ ett antal grundläggande redovisningsprinciper 
som är tvingande enligt EU-rätten. Dessa tvingande principer är kontinuitetsprincipen, 
kvittningsförbud, post-för-postvärdering, periodiseringsprincipen, försiktighetsprincipen, 
principen om konsekvens och fortlevnadsprincipen. (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 34) Enligt 
kontinuitetsprincipen ska ingående balans för nuvarande år vara lika som utgående balans för 
föregående år. Kvittningsförbudet innebär att tillgångar och skulder eller intäkter och 
kostnader endast får kvittas mot varandra om det uttryckligen anges i en bestämmelse att det 
är tillåtet. Post-för-postvärdering innebär att varje beståndsdel av tillgångarna och skulderna 
ska värderas var för sig. Oavsett när betalning sker ska intäkter och kostnader som hänförs till 
räkenskapsåret tas med enligt periodiseringsprincipen. Användningen av försiktighets-
principen innebär att osäkra värderingar ska göras med försiktighet för att inte överskatta 
tillgångar eller underskatta skulder. Principen om konsekvens innebär att liknande poster ska 
värderas och klassificeras enligt samma principer för att vara jämförbar mellan olika år i 
företaget och mellan olika företag. Enligt fortlevnadsprincipen ska de finansiella rapporterna 
upprättas med antagandet att företagets verksamhet ska fortsätta. (Bokföringsnämnden, 2012a, 
s. 3, punkt 2.2-2.6; SFS 1995:1554, 1995, s. 3, 2 kap 4 §)  
 
Utöver dessa har man även i K3-regelverket tagit med principen ekonomisk innebörd framför 
juridisk form. Enligt den principen ska företagen redovisa transaktioner efter sin ekonomiska 
innebörd vilket betyder att det är syftet med transaktionen som ska redovisas och inte den 
juridiska formen.  (Bokföringsnämnden, 2012a, s. 3, punkt 2.7) Det är dessa principer som K3 
bygger på och, som tidigare nämnt, ska ge vägledning vid oreglerade frågor. Eftersom K2 är 
regelbaserat finns där inte samma behov av grundläggande principer, men eftersom ÅRL 
(SFS 1995:1554) är huvudregeln gäller dessa principer även för K2 (Drefeldt & Törning, 
2012a, s. 52). Det har i K2 istället reglerats ett antal avvikelser från visa av dessa principer 
(Bokföringsnämnden, 2008, s. 2-3, punkt 2.1-2.4). Dessa avvikelser är en följd av att K2 är ett 
förenklat regelverk. Dessutom bygger K2 på försiktighetsprincipen vilket är en följd av att 
företagen inte ska ge en alltid positiv bild av den finansiella ställningen (Bokföringsnämnden, 
2011, s. 10). Denna betoning på försiktighetsprincipen i K2 går att utläsa genom att värdering 
av finansiella instrument till verkligt värde inte är tillåten, begränsade 
uppskrivningsmöjligheter och inte tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar. Dessa regler finns inte i K3. (KPMG, 2012, s. 10) 
 

3.3 Redovisningens kvalitativa egenskaper  
 
De viktigaste kvalitativa egenskaperna som bör ställas på redovisningsinformationen vid 
redovisning enligt K3 är begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt väsentlighet 
(Bokföringsnämnden, 2012a, s. 3, punkt 2.8). Dessa kvalitativa egenskaper ska beaktas vid 
upprättandet av finansiella rapporter för att uppnå en viss kvalité som är viktig för 
användarnas informationsbehov (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 41). I K2 lyfts inte dessa 
egenskaper fram vilket kan bero på att det är ett regelbaserat regelverk och därför inte har 
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samma behov av sådana egenskaper. 
 
Den första kvalitativa egenskapen är begriplighet. Med begriplighet menas att informationen 
som ges i de finansiella rapporterna ska vara lätt att förstå för användaren. Dock förutsätts det 
att användaren har tillräcklig kunskap om verksamheten och om redovisning. Användaren av 
de finansiella rapporterna ska även vilja lägga ner möda på att studera informationen i dem. 
Det finns dock information som är för komplex och svår att förstå för vissa användare. Sådan 
komplex information ska ändock inte exkluderas från de finansiella rapporterna eftersom den 
är relevant för beslutsfattandet. (Bokföringsnämnden, 2012a, s. 3, punkt 2.8; Drefeldt & 
Törning, 2012a, s. 42)  
 
Den andra viktiga egenskapen för information i finansiella rapporter är att den är relevant 
(Smith, 2006, s. 25). Relevant redovisningsinformation är information som antas påverka 
användarnas beslutsfattande, vilket kan ske genom en uppskattning av framtida händelser, en 
bedömning av de nuvarande förhållandena i företaget eller en utvärdering av historiska 
händelser (Bokföringsnämnden, 2012a, s. 3-4, punkt 2.10). Det är också viktigt att det lämnas 
information i de finansiella rapporterna om onormala och ovanliga händelser samt händelser 
som sällan förekommer, men som påverkar resultatet. Sådan information gör användarens 
framtidsbedömningar lättare och ökar det förutspådda värdet för den finansiella rapporten. 
(Artsberg, 2005, s. 169) Ett exempel på när information i årsredovisningen är relevant är när 
verkliga värden används (Sundgren, et al., 2009, s. 54).  
 
Den tredje kvalitativa egenskapen som ställs på redovisningsinformation är att den ska vara 
tillförlitlig och den egenskapen antyder att informationen inte får vara vinklad eller felaktig 
(Bokföringsnämnden, 2012a, s. 3, punkt 2.9). För att informationen ska vara tillförlitlig ska 
den vara neutral och utan väsentliga fel samt att den ska vara aktuell (Drefeldt & Törning, 
2012a, s. 42-43). Informationen i redovisningen kan bli mer tillförlitlig genom 
tilläggsupplysningar för att förklara redovisningen och vilka beräkningsmetoder som använts 
(Sundgren, et al., 2009, s. 55) Det krävs betydligt mer tilläggsupplysningar i K3 än i K2 vilket 
främst beror på att K2 är ett förenklat regelverk med olika tillåtna schablonmetoder. Dessa 
förenklingar gör att det inte behövs lika mycket tilläggsupplysningar för att informationen ska 
vara tillförlitlig. Informationen ska framställa företagets ekonomiska verklighet. 
Neutralitetskravet avser avsikterna med redovisningen, vilket betyder att man inte får välja att 
presentera information för att medvetet påverka beslutsfattandet. Man får till exempel inte 
välja att skriva av en tillgång på längre tid än den sannolika ekonomiska livslängden. (Smith, 
2006, s. 26-27)  
 
Den fjärde kvalitativa egenskapen som ställs på informationen i de finansiella rapporterna är 
att den är väsentlig. Informationen är väsentlig om användarnas beslut utan den informationen 
påverkas. (Bokföringsnämnden, 2012a, s. 4, punkt 2.11) Det innebär att all information som 
är väsentlig ska finnas med i de finansiella rapporterna. Vid sammanställningen av de 
finansiella rapporterna måste företagen beakta vilken information som är väsentlig. De bör 
inte särredovisa belopp som är för små och på så vis ge läsarna information som inte är 
väsentlig. Tvärtemot bör de heller inte utelämna större, väsentliga belopp som kan leda till 
felaktigheter i de finansiella rapporterna. (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 43) 
 
K3 är utvecklat dels med utgångspunkt i IFRS for SMEs men en skillnad när det gäller dessa 
kvalitativa egenskaper är att man i K3 valt att ange väsentlighet som en av de fyra 
egenskaperna. I IFRS anges inte väsentlighet som en kvalitativ egenskap men däremot 
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jämförbarhet. Att det i K3 ändå valts att använda väsentlighet beror på att jämförbarhet och 
konsekvent tillämpning anges som en grundläggande princip. (Backlund, et al., 2012, s. 45) 
 
I vissa situationer finns dock svårigheter att uppfylla alla de fyra kvalitativa egenskaperna på 
en och samma gång. För att kunna mäta en händelse med tillförlitlighet måste man ibland 
vänta en tid, detta kan dock göra att händelsen tappar i relevans. Exempel på en sådan 
situation är när en intäkt ska redovisas. Vid en försäljning till ett högre belopp är oftast 
information tillgänglig om försäljningen mycket tidigare innan själva försäljningen äger rum. 
Företagsledningen och även standardsättarna måste kunna balansera de olika egenskaperna på 
ett sådant sätt så att redovisningen sker enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild 
av företagets ekonomi. Parterna måste också kunna göra en avvägning gällande kostnaden 
med att ta fram informationen jämfört med nyttan av den. Det är denna avvägning, kostnaden 
mot nyttan, som delvis legat till grund för framtagandet av de olika K-regelverken. (Artsberg, 
2005, s. 173) Genom att det nu blir ett samlat regelverk blir det lättare att hitta relevanta 
regler (Bokföringsnämnden, 2010, s. 1-2). Vid analyseringen av de väsentliga skillnaderna 
mellan K2 och K3 är det därför av intresse att få en förståelse för vilka skillnader det finns 
mellan de olika regelverken utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper, då egenskaperna 
finns till för att redovisningen ska vara användbar för företagets intressenter. Då kostnaden 
och nyttan av redovisningen specifikt har tagits i beaktning vid framtagandet av regelverken 
är det också av intresse att få en förståelse för vad detta har fått för påverkan för 
redovisningen.  
 

3.4 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 
I Sverige har Skatteverket ett visst inflytande över den normgivning som sker inom 
redovisningsområdet. Framförallt har de möjlighet att påverka tolkningen av god 
redovisningssed i vissa branscher och inom vissa storlekar av företag. (Nilsson, 2010, s. 79) 
Till följd av detta har Skatteverket valts att intervjuas för denna studie då de besitter kunskap 
om de olika K-regelverken, jämfört med andra intressenter, samt den starka koppling som 
finns mellan redovisning och beskattning i Sverige. De har också valts att intervjuas till följd 
av den påverkan de har på utformningen av bokföringsregler för mindre företag för att kunna 
få en förståelse för hur de ser på de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 (Nilsson, 2010, 
s. 18). Följande beskrivning om sambandet mellan redovisningen och beskattningen ska ses 
som ett komplement och underlag för att kunna göra en djupare analys och förståelse för den 
intervju som görs med Skatteverket.   
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning är relativt starkt i Sverige. I 
skattelagstiftningen används ekonomiska bedömningar och redovisningen används därmed 
som underlag för taxeringen och tillämpningen av skatterättsliga regler. Det tydliga samband 
som finns mellan redovisningen och beskattningen kan hittas i syftet till de båda regelverken. 
Båda regelverken syftar till att det resultat och den ställning som företaget redovisar ska 
skildras på ett ekonomiskt rättvisande sätt och därför finns en rad likheter mellan regelverken. 
Dubbla regelverk skulle innebära mycket kostnader både för företaget, och för Skatteverket. 
Det finns dock en tydlig skillnad mellan regelverken, vid framställning av 
redovisningsregelverk är fokus på att skapa ett regelverk som är användbart för ägarna och 
andra intressenter. Vid framställning av skatterättsliga regelverk är fokus att staten ska få in 
skatt samt att taxeringen ska bli rättvis. (Knutsson, Norberg, & Thorell, 2012, s. 19) 
Kopplingen mellan redovisningen och beskattningen finns i Inkomstskattelagen (SFS 
1999:1299), IL, 14 kap 2§ 2st, där det beskrivs att god redovisningssed ska ligga till grund för 
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redovisningen om inget annat anges i IL. Med andra ord finns det en koppling mellan 
redovisningen och beskattningen så länge som det inte finns någon skatteregel som säger 
annat. (Knutsson, et al., 2012, s. 71) 
 
Sambandet mellan redovisningen och beskattningen kan beskrivas genom ett materiellt och 
ett formellt samband. Det materiella sambandet syftar till situationer då det inte finns någon 
skatteregel utan det är god redovisningssed som avgör hur och när beskattning ska ske. Med 
det formella sambandet menas de skatteregler där det finns möjlighet till avdragsrätt, men att 
avdragsrätten är villkorad till att avdraget motsvarar samma belopp som återfinns i 
räkenskaperna. (Knutsson, et al., 2012, s. 74-75) Den klassificering och periodisering som 
görs i en årsredovisning utgör grunden för beskattningen (Knutsson, et al., 2012, s. 21). 
Genom BFNs K-projekt kommer företag kunna välja att redovisa enligt olika regelverk, 
delvis beroende på företagens storlek. Skatteverket som är den myndighet som har ansvar för 
beskattningen är en intressent till företagen och dess årsredovisningar. Från uppsatsens syfte 
är det därför av betydelse att se hur Skatteverket upplever de väsentliga skillnader som finns 
mellan regelverken och hur det påverkar beskattningen av företagen. Ett exempel på en 
skillnad som finns mellan K2 och K3 är att man i K3 för vissa poster får välja att redovisa 
enligt verkligt värde, medan detta inte är möjligt enligt K2 (Knutsson, et al., 2012, s. 53-54). 
Hur påverkar denna skillnad redovisningen och därmed beskattningen av företagen och hur 
ser Skatteverket på detta val av regelverk avser denna uppsats finna en förståelse för.  
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4. K2 och K3 
 

etta kapitel förklarar de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 för att läsaren ska få 
en förståelse för uppsatsens praktiska ämnesområde. Kapitlet börjar med att förklara 

princip- och regelbaserade regelverk och fortsätter sedan med att presentera de generella 
skillnaderna mellan regelverken. I slutet av kapitlet förklaras de mer väsentliga skillnaderna 
mellan regelverken.  
 
 

 

4.1 Princip- och regelbaserade redovisningsregler 
 
En av de större skillnaderna mellan K2 och K3 är att regelverken bygger på olika principer. 
K2 är ett regelbaserat regelverk, jämfört med K3 som är ett principbaserat regelverk. 
Skillnaden mellan de båda principerna kan i stort beskrivas med hur reglerna i regelverken är 
utformade samt i vilken utsträckning det krävs bedömningar. (Lennartsson, 2012, s. 14) Att 
regelverken bygger på olika principer leder till att redovisningen enligt de båda regelverken 
kan skilja sig åt. För uppsatsens syfte är det därför av intresse att få en förståelse för hur de 
väsentliga skillnaderna mellan de två principerna, och därmed även K2 och K3, gör att 
redovisningen påverkas samt vilken effekt detta får för företagets intressenter.  
 
Regelbaserade regler är regler där redovisningsprinciper ligger till grund för ett stort antal 
detaljerade regler och där reglerna i detalj beskriver hur man ska redovisa varje enskilt fall 
(Grönlund, et al., 2013, s. 18-19). Detta gör att regelbaserade regelverk, så som K2, i 
förhållande till principbaserade regelverk, K3, har fler regler, fler motiveringar, färre 
bedömningar, fler gränsvärden samt är mer utförliga och komplexa i sin uppbyggnad 
(Bradbury & Schröder, 2012, s. 2, 9). Generellt kan man säga att regelbaserade regelverk har 
regler med specifika kriterier, tydliga exempel, restriktioner, undantag och regler för 
implementering (Carmona & Trombetta, 2008, s. 456). Reglerna i ett regelbaserat regelverk 
kan därför ses som ett recept i en kokbok där varje steg beskrivs exakt och där tydliga 
instruktioner ges till hur redovisningen ska se ut (Alexander & Jermakowicz, 2006, s. 139). 
Motsatsen till regelbaserade regler, principbaserade regler är regler som inte beskriver hur 
varje enskild transaktion ska redovisas, utan snarare förklarar reglerna hur man ska registrera 
och mäta olika situationer. Med principbaserade regler är företag friare att välja 
redovisningsmetoder, exempelvis avskrivningsmetod för företagets tillgångar, och kan 
därmed välja metoder som bättre reflekterar företagets verksamhet jämfört om reglerna 
istället varit regelbaserade. Dock måste man vid tillämpningen av principbaserade regler 
komma ihåg att valet av redovisningsmetod inte får strida mot standarden. (Carmona & 
Trombetta, 2008, s. 456) För de principbaserade reglerna ligger principerna till grund för mål 
och riktlinjer, där utformningen och utveckling av detaljerna överlämnas till praxis. 
Principbaserade regler är i stort allmänt hållna regler och utvecklingen av praxis sker genom 

D 
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olika normgivare, utövare och yrkesverksamma inom redovisningsområdet. (Grönlund, et al., 
2013, s. 18-19) De principbaserade reglerna kräver, jämfört med de regelbaserade reglerna, en 
grundläggande förståelse hos användaren och skaparen av årsredovisningar för transaktioner 
och andra ekonomiska händelser. Det är förståelsen för regeln, med andra ord regelns 
innebörd, som är viktigare än någon specifik regel. Ett exempel på denna förståelse kan ses i 
IAS 27 om koncernredovisning. Enligt denna standard, som är principbaserad, ska 
moderbolaget konsolidera dotterbolaget när kontroll över dotterbolaget erhållits. Det som 
poängteras i standarden är att konsolidation ska ske när kontroll erhållits och regeln beskriver 
ej vid vilken procentsats och hur kontrollen uppnåtts, vilket hade varit fallet med en 
regelbaserad standard. Ett principbaserat regelverk ställer även ett högre krav på revisorernas 
kunskap och förmåga att bedöma företagets finansiella situation och verksamhet jämfört med 
ett regelbaserat regelverk. (Carmona & Trombetta, 2008, s. 456, 458) 
 
Generellt leder de regelbaserade reglerna till mer komplexa regler än principbaserade, men de 
regelbaserade reglerna är dock tydligare och lättare att kontrollera. Principbaserade regler 
kräver en större förståelse och blir därmed svårare att tillämpa. (Nobes, 2005, s. 25) En av de 
fördelar som finns med de principbaserade reglerna är som ovan beskrivet de allmänt hållna 
reglerna där syftet med standarden är det viktiga. Detta skiljer sig mot regelbaserade, vilka har 
till nackdel att ordalydelsen av regeln tenderar att bli viktigare än innebörden och intentionen 
med regeln (Alexander & Jermakowicz, 2006, s. 134). Till följd av detta ligger ett stort ansvar 
på den som utformar regelbaserade regler. Mentaliteten tenderar att bli att om man följt 
regelns ordalydelse har man också redovisat rätt, vilket leder till att kryphål i regelverket kan 
komma att utnyttjas. (Grönlund, et al., 2013, s. 18-19) En fördel med regelbaserade regler är 
att jämförbarheten mellan olika företag ökar, jämfört med principbaserade. Med 
principbaserade regler kan samma transaktion redovisas på olika sätt beroende på företag. 
Dock, som beskrivet nedan, behöver jämförbarheten inte vara bättre i ett regelbaserat 
regelverk. Regelbaserade regler minskar också möjligheterna för företagsledningen att hantera 
resultatet (earnings management). En av de nackdelar som finns med regelbaserade 
redovisningsregler är att de snabbt kan bli meningslösa och oanvändbara när den ekonomiska 
omgivningen förändras i och med att de är detaljerade. Samma effekt fås ej med de 
principbaserade reglerna. (Benston, et al., 2006, s. 168-169) 
 
Som ovan beskrivet, är den huvudsakliga fördelen med principbaserade regler att de är öppna 
och flexibla och enkla att anpassa till olika företag och transaktioner (Carmona & Trombetta, 
2008, s. 457-459). Ur en annan synvinkel kan dock detta ses som en nackdel då de 
principbaserade reglerna blir utsatta för många bedömningar av både företaget som skapar 
årsredovisningarna och av revisorerna. Detta leder till att jämförbarheten mellan olika företag 
minskar och försvåras. (Benston, et al., 2006, s. 168-169) Bedömningarna och flexibiliteten 
kan också leda till att företagsledningen får för få riktlinjer att förhålla sig till samt att 
revisorerna får för lite vägledning vid sin kontroll. (McEnroe & Sullivan, 2012, s. 33) Dock 
visar en studie gjord av McEnroe & Sullivan (2012, s. 37) att revisorerna ej ansåg att varken 
regel- eller principbaserade regler var bättre än den andra. I samma studie fanns dock 
slutsatsen att principbaserade regler ledde till en mer relevant redovisning. Bennett et al., 
visade i sin studie att valet mellan de två olika principerna beror på hur mycket man vill 
förlita sig på bedömningar (Bennett, Bradbury, & Prangnell, 2006, s. 201). Ett principbaserat 
regelverk kräver också mer tilläggsupplysningar jämfört med ett regelbaserat regelverk. Vissa 
forskare menar att till följd av den ökade mängden tilläggsupplysningar i ett principbaserat 
regelverk kommer jämförbarheten mellan företag inte att försvåras, eftersom man som 
intressent får information om bedömningarna som har gjorts. Detta förutsätter dock att 
företagen lämnar tillräckliga upplysningar som motsvarar intressenternas krav på information. 
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(Collins, Pasewark, & Riley, 2012, s. 682) Utifrån denna studies syfte och 
problemformulering finns ett intresse att få en förståelse för hur de olika för- respektive 
nackdelarna med de två olika principerna som beskrivits påverkar företagets relation med dess 
intressenter samt företagets årsredovisning.  
 

4.2 Skillnader mellan K2- och K3-regelverken 
  
Mellan K2 och K3 finns både mer generella skillnader och mer specifika skillnader. I följande 
avsnitt av uppsatsen kommer skillnaderna mellan regelverken att presenteras. De specifika 
skillnader som har valts att presenteras är de som från intervjuerna framkommit som 
väsentliga.  
 

4.2.1 Generella skillnader mellan regelverken 
De aktiebolag, som kategoriseras som mindre enligt ÅRL (SFS 1995:1554), har möjlighet att 
välja mellan K2 och K3 och måste sätta sig in i vilka skillnaderna är för att kunna ta ställning 
till vilket regelverk som passar deras verksamhet bäst. Med mindre företag menas de företag 
som inte uppfyller två eller fler kriterier av de som finns uppställda i ÅRL (SFS 1995:1554). 
Figuren nedan visar de kriterier som finns i ÅRL (SFS 1995:1554).   
 

Figur 3. Kriterier för större företag 

De företag som uppfyller minst två av kriterierna och har gjort det under de två senaste 
räkenskapsåren räknas enligt ÅRL som ett större företag (SFS 1995:1554, 1995, s. 1, 1 kap 3 
§).  
 
K3 är huvudregelverket och K2 det frivilliga regelverket för mindre företag. För mindre 
företag finns en valmöjlighet mellan K2 och K3, och att välja K2 är frivilligt. (Drefeldt & 
Törning, 2012b, s. 29) Det är av vikt för företagen att sätta sig in i vad skillnaderna blir för 
deras företag då båda regelverken har effekt på företagens årsredovisningar (Lennartsson, 
2012, s. 14). Företag får naturligtvis byta mellan de två regelverken, men BFN har i ett 
allmänt råd angivit att det för företag alltid är tillåtet att byta från K2 till K3. Om ett företag 
däremot vill byta från K3 till K2 måste särskilda skäl finnas, vilka exempelvis kan vara att 
företaget minskar betydande i omfattning (Bokföringsnämnden, 2012b, s. 1, punkt 2; 2012e, s. 
1) K2 är förenklat jämfört med K3, men den kanske största förenklingen finns inte i 
redovisningsreglerna utan att kraven på att lämna information förändras, då man i K2 
förutsätter att den som använder företagens årsredovisning ska veta vilka regler som använts 
(Drefeldt, 2012, s. 30). Regelverket innebär alltså ett ökat krav på företagets intressenter. Den 
dock kanske viktigaste förenklingen, för båda regelverken, är att samtliga regler är samlade i 
ett och samma regelverk.  
 
Då både K2 och K3 ska tillämpas i sin helhet får företag inte välja att använda en regel i K2 
och en annan regel i K3. När företaget har valt att tillämpa det ena regelverket ska det 
tillämpas konsekvent. (Bokföringsnämnden, 2008, s. 1, punkt 1.4; 2012a, s. 2, punkt 1.4) Ett 
undantag från detta finns dock för mindre företag som tillämpar K3 då de inte behöver 
tillämpa det regler som enligt ÅRL (SFS 1995:1554) gäller för större företag. Ett exempel på 
dessa undantag är att mindre företag inte behöver upprätta en kassaflödesanalys fastän de 

o Medelantalet anställda uppgår till minst 50 stycken 
o Balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor 
o Nettoomsättningen uppgår till mer än 80 miljoner kronor 
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väljer att tillämpa K3. (Bokföringsnämnden, 2012c, s. 12; Drefeldt & Törning, 2012a, s. 27) 
Det finns inga regler för kassaflödesanalys i K2, eftersom det endast är mindre företag som 
får tillämpa K2 och därmed behöver ingen kassaflödesanalys upprättas. Om man väljer att 
tillämpa K3 ska en kassaflödesanalys upprättas, förutom i det fall då undantaget ovan är 
användbart. (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 74, 123) 
  
Som ovan nämnt, är K2 ett regelbaserat regelverk medan K3 är principbaserat. En skillnad 
som detta medför i redovisningen är att det krävs fler bedömningar vid tillämpning av K3, 
medan det med K2 finns mer detaljerade regler med färre valmöjligheter. 
(Bokföringsnämnden, 2007, s. 2) Till följd av detta krävs det därför färre upplysningar i K2, 
jämfört med K3, då det i K2 oftast bara finns ett sätt att redovisa. K2 kräver därmed att den 
som använder årsredovisningen också sätter sig in i regelverket. (Drefeldt & Törning, 2012b, 
s. 29) K2 har sin grund i försiktighetsprincipen, vilket innebär att det enligt K2 inte är tillåtet 
att redovisa till verkligt värde. Enligt K3 är det däremot i vissa fall tillåtet att redovisa till 
verkligt värde. (Bokföringsnämnden, 2007, s. 1; 2008, s. 49, 55, punkt 11.6, 14.4; 2012a, s. 5, 
punkt 2.20) K3 bygger på de grundläggande principerna som beskrivs i ÅRL (SFS 
1995:1554) 2 kap 2-4 §, dessa förklaras utförligare i kapitel 3. 
 
En annan skillnad mellan regelverken är omräkning av jämförelsetal. En av de 
förenklingsregler som finns i K2 innebär att företaget vid byte av redovisningsprincip inte 
behöver räkna om jämförelsetal för tidigare år. Dock får företaget endast byta till de principer 
som anges i K2 och den nya princip som väljs att tillämpas ska då användas framåt i tiden. 
Med K3 måste ett byte av redovisningsprincip tillämpas retroaktivt, vilket betyder att 
jämförelsetal, så som den ingående balansen, ska räknas om. (Bokföringsnämnden, 2008, s. 2-
3, punkt 2.3, 2.5; 2012a, s. 20-21, punkt 10.5) Utformningen av K2 består tills stor del av 
förenklingar, jämfört med K3, och det kan vara en av anledningarna till att nya 
redovisningsprinciper inte behöver tillämpas retroaktivt med K2. K3-företagen är oftast större 
än de som tillämpar K2 och har därför troligen fler intressenter. Det är därför viktigt ur 
intressenternas synvinkel att det finns jämförelsetal för att lättare kunna jämföra mellan åren.   
 
Generellt enligt K2 ska nuvärdet inte beräknas medan det enligt K3 normalt ska göras 
nuvärdesberäkningar. Vid bedömning av vad som är väsentligt finns det också en skillnad 
mellan K2 och K3. I K2 finns det regler för belopp som är väsentliga, medan det i K3 inte 
finns några väsentlighetsbestämmelser angivna. Detta är ett exempel som visar på att K2 är ett 
regelbaserat regelverk och K3 är ett principbaserat regelverk. I K2 finns även vissa 
förenklingsregler som inte finns i K3. Ett exempel på en sådan förenklingsregel i K2 är att för 
maskiner och inventarier används en schablonmässig avskrivning på fem år. 
Upplysningskraven skiljer sig också mellan de två regelverken. Vid redovisning enligt K2 
krävs bara lagstadgade upplysningar och det finns i regelverket ett särskilt kapital om 
upplysningar. K3 däremot har fler upplysningskrav och har ett avsnitt om upplysningar i 
respektive kapitel. Slutligen, är kapitlen i K2 ordnade i samma följd som en årsredovisning, 
medan kapitlen i K3 är ordnade efter ämnen. (Bokföringsnämnden, 2007, s. 2) 
 
Mellan de två regelverken finns en rad generella skillnader, vilka företagen måste beakta vid 
valet av regelverk. Båda regelverken har effekt på företagens årsredovisningar och det är 
därför viktigt att förstå hur dessa skillnader påverkar det enskilda företaget. Företagen bör 
också ha i åtanke vilka krav som verksamheten och företagets intressenter ställer på 
redovisningen. Generellt ställs högre krav på redovisningen ju närmare kriterierna för ett 
större företag som företaget kommer och i dessa fall är därför K3 att rekommendera. Även 
antalet intressenter är avgörande, då ju fler intressenter företaget har desto starkare skäl finns 
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det till att välja K3.  Båda regelverken innebär dock en förenkling för företagen i och med att 
samtliga regler är samlade i ett regelverk. Genom detta ökar även jämförbarheten mellan olika 
företag, vilket efterfrågas av användarna till årsredovisningarna. (Drefeldt & Törning, 2012b, 
s. 29-32; Lennartsson, 2012, s. 14) Som företag måste man därför beakta de behov 
verksamheten har och vilka krav företagets intressenter ställer på redovisningen. Ur denna 
aspekt är det ur uppsatsens syfte av intresse att få en förståelse för hur de generella 
skillnaderna mellan regelverken påverkar företagets relation med dess intressenter samt hur 
årsredovisningen påverkas.  

4.2.2 Specifika skillnader mellan regelverken 
 K2 K3 
Resultaträkning 

 
• Kostnadsslagsindelad 

 
• Kan välja resultaträkning i 

förkortad form 
• Återkommande utgifter av 

samma slag  behöver ej 
periodiseras 

• Utgifter och inkomster under 
5 000 kronor  behöver ej 
periodiseras 

• Kostnadsslagsindelad eller 
funktionsindelad 

• Ej möjligt med K3 
 

• Ej möjligt med K3 
 
 
• Ej möjligt med K3 

Leasing • Alla leasingavtal ska redovisas 
som operationella 

• Koncern: redovisa både 
operationella och finansiella 

Immateriella och 
materiella 
anläggningstillgånga
r 

• Ingen komponentansats 
• Kostnader för nedmontering, 

bortforsling och återställande av 
plats  ej del av 
anskaffningsvärdet 

• Redovisa anläggningstillgång 
som kostnad om: 
anskaffningsvärdet högst 10 000 
kronor och nyttjandeperiod 
högst 3 år 

• Uppskrivning endast tillåtet på 
byggnader och mark och högst 
till taxeringsvärdet 

• Schabloner tillåtna 
• Egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar får inte 
aktiveras 

• Komponentansats 
• Kostnader för nedmontering, 

bortforsling och återställande av 
plats  del av 
anskaffningsvärdet 

• Tillåtet i juridisk person men ej i 
koncern 
 
 
 

• Uppskrivning tillåtet på alla 
anläggningstillgångar 
 

• Inga schabloner tillåtna 
• Vissa egenupparbetade 

immateriella anläggnings-
tillgångar får aktiveras 

Nedskrivningar • Ingen nedskrivning på 
maskiner, inventarier och 
immateriella tillgångar med 
nyttjandeperiod högst 5 år 

• Ingen nedskrivning om nyttan 
återställs inom 2 år 

• Regler för hur nedskrivning ska 
ske på olika tillgångar  

• Ingen schablonmässig 
nedskrivning i K3. Alla 
tillgångar ska prövas om det 
finns ett behov för nedskrivning. 

 
• Nedskrivning ska ske till 

tillgångens återvinningsvärde, 
om lägre än redovisat värde 

Omsättningstillgång
ar 

• Värdera varulagret till 97 
procent av anskaffningsvärde 

• Kortfristiga placeringar 
värderas enligt lägsta värdets 
princip 

• Den faktiska inkuransen måste 
beräknas 

• Kortfristiga placeringar värderas 
enligt lägsta värdets princip eller 
till verkligt värde  
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• Inga indirekta 
tillverkningskostnader i 
varulagret 

• Indirekta tillverkningskostnader 
ska inkluderas i varulagret 

Avsättningar • Avsättning för legala 
förpliktelser 

• Vissa förenklingsregler kring 
vilka avsättningar som ska 
redovisas 

• Avsättning för legala och 
informella förpliktelser 

• Alla avsättningar redovisas 

Tabell 1. Skillnader mellan K2 och K3 

Ovanstående tabell förklarar de större teoretiska skillnaderna mellan regelverken. Till följd av 
de skillnader som ansetts väsentliga kommer endast följande skillnader att analyseras: 
komponentavskrivningar, aktivering av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, 
indirekta omkostnader i egentillverkat varulager och regler kring leasing. En annan väsentlig 
skillnad mellan regelverken är att K2 är ett regelbaserat regelverk och K3 ett principbaserat 
regelverk, vilket förklaras och diskuteras i avsnitt 4.1. Nedan följer en beskrivning av de ovan 
nämnda skillnaderna mellan regelverken.  
 
Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar 
Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar får enligt K2 inte aktiveras, vilket 
betyder att utgifter som rör immateriella anläggningstillgångar inte får redovisas som tillgång 
utan måste kostnadsföras. Detta är en inskränkning av regleringen i ÅRL (SFS 1995:1554) 
som ger viss möjlighet till aktivering. Inskränkningen är en följd av att försiktighetsprincipen 
varit en väsentlig utgångspunkt i K2. Exempel på sådana utgifter är kostnader för 
programvaror med mera. I K3 får utvecklingsutgifter aktiveras om aktiveringsmodellen 
tillämpas, dock får inga andra egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar aktiveras. 
För att få aktivera utvecklingsutgifterna måste företag uppfylla sex stycken kriterier. 
(Bokföringsnämnden, 2008, s. 43, punkt 10.3; 2011, s. 10, 165-166; 2012a, s. 39, punkt 
18.12) Detta betyder att ett omfattande utvecklingsarbete med redovisning enligt K2 ger höga 
kostnader de räkenskapsår utgifterna görs medan det enligt K3 skulle kunna ge en ökning i 
totala tillgångar eftersom utvecklingsutgifter får aktiveras. Regeln som finns i K2 är en 
stoppregel, vilket betyder att företag inte får aktivera utgifter för egenupparbetade 
immateriella anläggningstillgångar fastän de önskar.  
 
Indirekta omkostnader i egentillverkat varulager 
Vid egentillverkade lager finns också en skillnad mellan regelverken. I K2 får i princip endast 
tillverkningsomkostnader, så som exempelvis avskrivningar av tillverkningsmaskiner och lön 
till verkstadspersonal, tas med i anskaffningsvärdet för lagret. Administrativa omkostnader, 
exempelvis kostnader för ekonomipersonal, kontorsmaterial och företagsledning, 
försäljningsomkostnader, exempelvis kostnader för reklam och säljare, samt 
materialomkostnader, exempelvis lagerkostnader, får inte räknas med i anskaffningsvärdet för 
lagret och måste därmed kostnadsföras. (Broberg, 2009, s. 145-146) I K3 får samtliga av 
dessa omkostnader räknas med i anskaffningsvärdet för det egentillverkade lagret vilket leder 
till att för en tillverkningsindustri kan denna skillnad mellan regelverken få stor effekt på 
balans- och resultaträkning. Om stora delar av de indirekta kostnaderna för det 
egentillverkade lagret måste kostnadsföras kan resultatet påverkas i stor omfattning. 
(Bokföringsnämnden, 2008, s. 53, punkt 12.9-12.11; 2012a, s. 25, punkt 13.7) 
 
Komponentavskrivning 
Enligt K3 ska materiella anläggningstillgångar delas upp i betydande komponenter om 
skillnaden i förbrukningen antas vara väsentlig. I K2 finns inte denna komponentansats, vilket 
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innebär att en anläggningstillgång inte ska delas upp i komponenter vid tillämpning av K2. 
Om varje del i en anläggningstillgång är nödvändig för att den ska fungera enligt sin 
grundläggande funktion ska de redovisas som en anläggningstillgång. (Bokföringsnämnden, 
2008, s. 41, punkt 10.1; 2012a, s. 34, punkt 17.4) Ett exempel på detta är att enligt K3 delas 
en byggnad upp och redovisas i betydande komponenter, som exempelvis stomme, tak med 
mera. Med K2 redovisas en byggnad som en anläggningstillgång eftersom varje del i 
byggnaden är nödvändig för att den ska fungera enligt sin grundläggande funktion. En 
konsekvens av detta är att avskrivning endast görs på byggnaden med K2 medan det enligt K3 
måste göras avskrivning för varje komponent. I detta avseende är K2 betydligt enklare att 
tillämpa.  
 
Leasing 
När K2 tillämpas ska alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket betyder 
att leastagaren inte får redovisa den leasade tillgången som en tillgång i balansräkningen. 
Företaget ska alltså bara redovisa de tillgångar som de äger. Enligt K3 måste koncerner 
redovisa både operationella och finansiella leasingavtal. Juridisk person får redovisa de 
finansiella leasingavtalen som operationella. (Bokföringsnämnden, 2008, s. 40, punkt 9.1; 
2012a, s. 47, 52, punkt 20.3, 20.29) Ett operationellt leasingkontrakt kan jämföras med ett 
kortvarigt hyreskontrakt medan ett finansiellt leasingavtal är att likna vid ett avbetalningsköp. 
Skillnaden mellan finansiella och operationella leasingavtal är att vid operationella 
leasingavtal bokförs leasingavgiften som en kostnad linjärt över leasingperioden, medan om 
leasingavtalet istället hade varit finansiellt hade leasingavgiften redovisats som en tillgång 
och skuld i balansräkningen samt att räntor och avskrivningar tagits upp i resultaträkningen. 
Till följd av redovisningsprincipen att redovisningen ska ske enligt den ekonomiska 
innebörden och inte enbart i enlighet med den juridiska formen ska avbetalningsköp och 
leasingavtal som är mycket lika varandra i karaktär redovisas på samma sätt, och det är därför 
klassificeringen mellan de två olika formerna av leasingavtal kom till (Sundgren, et al., 2009, 
s. 158-160). På grund av den skillnad som görs redovisningsmässigt mellan de typerna av 
leasing kommer företagets nyckeltal att påverkas, exempelvis soliditeten, vilket kan vara av 
intresse för företagets intressenter.  
 

4.2.3 Sammanfattning 
Skillnaderna presenterade i föregående avsnitt är viktiga att beakta för företag som har 
möjlighet att välja mellan de två olika regelverken. Dock bör man inte se till enbart 
skillnaderna mellan regelverken utan man måste också se till det enskilda företagets 
verksamhet. Tumregeln, enligt en artikel från Balans, är att ju fler intressenter ett företag har 
desto starkare skäl finns det att välja K3 (Lennartsson, 2012, s. 14). De gränsvärden som finns 
uppställda i ÅRL (SFS 1995:1554), presenterade ovan, för när ett företag räknas till större 
eller mindre bör också tas med i beaktningen. Drefeldt & Törning (2012b, s. 32) menar att ju 
närmare gränsen man är för ett stort företag, desto större anledning till att tillämpa K3 
eftersom företagets verksamhet generellt kräver en högre kvalitet på redovisningen. Broberg 
menar att vid valet av regelverk bör man beakta företagets framtida behov av uppskrivningar, 
behov av aktivering av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar samt behovet av 
värdering av tillgångar till verkligt värde. Nästa del av denna uppsats belyser uppsatsens 
problemområde utifrån ett mer teoretiskt perspektiv med fokus på företagets intressenter. Vid 
valet av regelverk är det nödvändigt att få en förståelse för de ovan nämnda skillnaderna 
mellan regelverken, men också få en förståelse för hur företaget samverkar med dess 
intressenter. (Broberg, 2010, s. 39-40)  
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5. Teoretisk referensram 
 

ppsatsens teoretiska referensram beskriver de teorier som används i uppsatsen. Kapitlet 
börjar med en förklaring till de teorival som gjorts inför uppsatsen och fortsätter sedan 

med en presentation av intressentteorin, teorin om informationsasymmetri och avslutas med 
agentteorin.  
 
 

 

5.1. Teorival 
 
Om dagens marknader hade varit perfekta och kompletta hade det inte funnits något behov av 
den externa redovisningen då denna används som ett verktyg för att förmedla information om 
företaget till dess intressenter (Fields, Lys, & Vincent, 2001, s. 256). Vid utformningen av 
redovisningen måste företaget ta hänsyn till de olika intressenternas informationsbehov, vilka 
inte alltid överensstämmer med varandra (Smith, 2006, s. 17). Då syftet med uppsatsen att få 
en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar relationen mellan 
företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de väsentliga skillnaderna har på 
företagets årsredovisning har följande tre teorier valts ut till den teoretiska referensramen; 
intressentteorin, agentteorin och teorin om informationsasymmetri. Alla tre teorier förklarar 
relationen mellan företaget och dess intressenter ur olika synvinklar och tillsammans kan de 
bidra till en förståelse kring hur företaget interagerar med sina intressenter genom den externa 
redovisningen och vilka problem som kan uppstå. Redovisningen är en del av 
samhällsvetenskapen, vilken försöker förstå hur människor fungerar och agerar. Till följd av 
detta valdes intressentteorin, agentteorin och teorin om informationsasymmetri ut för att 
försöka få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar 
företagets intressenter. 

 
Figur 4. Teorival 
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Den teorimodell som används i denna uppsats kan ses i figuren ovan. Intressentteorin har 
använts som en grund i teorimodellen för att förstå hur företag interagerar med sina 
intressenter. Från intressentteorin kommer sedan teorin om informationsasymmetri behandlas 
då den förklarar de problem som uppstår till följd av att företagsledningen har mer 
information om företagets ekonomiska ställning än intressenterna. Till sist behandlas 
agentteorin som bygger vidare och utvecklar teorin om informationsasymmetri.  
 
I denna uppsats har intressentteorin valts att användas som en grundteori till att få en 
förståelse för uppsatsens syfte. Teorin förklarar hur företaget samspelar med sina intressenter 
och hur dessa relationer ska hanteras. Då de olika intressenterna har olika behov av 
redovisningen kommer deras intressen ibland av vara i konflikt med varandra. Till följd av 
detta är det därför troligt att olika intressenter påverkas av de väsentliga skillnaderna mellan 
K2 och K3 på olika sätt. Intressentteorin kommer därför användas till att försöka få en 
förståelse för vilka intressenter ett företag har och hur deras behov skiljer sig åt. Teorin om 
informationsasymmetri förklarar den informationsklyfta som finns mellan företaget och 
intressenterna och att denna kan minskas bland annat genom att företaget lämnar mer 
upplysningar i årsredovisningen (Healy & Palepu, 2001, s. 429-430). Då detta är ett sätt för 
företaget att kommunicera med sina intressenter är det viktigt att förstå hur 
informationsasymmetrin påverkar företagets relation med sina intressenter. Genom att få en 
djupare förståelse för denna asymmetri är det lättare att förstå hur de väsentliga skillnaderna 
mellan K2 och K3 inverkar på denna relation och det är därför som teorin om 
informationsasymmetri valdes. Den sista teorin som presenteras i denna teoretiska 
referensram är agentteorin, vilken beskriver förhållandet mellan agenten, exempelvis 
företagsledningen, och principalen, exempelvis ägarna. Teorin beskriver den 
informationsasymmetri som finns mellan parterna och vilka problem detta kan orsaka. Till 
följd av detta valdes agentteorin ut för att försöka få en förståelse för hur de väsentliga 
skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar relationen mellan agenten och principalen. De tre 
teorierna ska ses som komplement till varandra och kommer att användas för att besvara 
studiens syfte. I kapitel 3 samt kapitel 4 finns information om redovisningens grunder i 
Sverige samt en utförligare beskrivning av de faktiska skillnader som finns mellan K2 och K3. 
Dessa kapitel, tillsammans med detta, kommer att användas vid empiriinsamlingen och 
analysen för att kunna få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 
påverkar företagets intressenter. 
 

5.2 Intressentteorin 

5.2.1 Bakgrund 
Grunden i intressentteorin är att företaget ska styra organisationen så att den skapar värde för 
alla intressenterna och inte bara till aktieägarna (Laplume, et al., 2008, s. 1154). Teorin 
behandlar också hur man bör tänka kring värdeskapande och utbyte av värde mellan företag 
och dess intressenter (Freeman, 2010, s. 9). Vad som menas med intressent har debatterats i 
olika artiklar, och det finns både smalare och bredare synsätt på vad som är en intressent. 
Edward Freeman, som kallats skaparen av intressentteorin, använde då han skapade teorin, 
ordet intressent för en grupp eller en individ som kan påverka eller påverkas av 
förverkligandet av ett företags mål. (Freeman, 1984, s. 46; Laplume, et al., 2008, s. 1153-
1154) Kritik har framförts mot denna definition då denna gör att teorin blir för bred i och med 
att alla som kan påverkas av företaget är intressenter (Phillips & Reichart, 2000, s. 190 
refererad i Laplume et al., 2008, s. 1161). Andra har istället menat att en intressent är en 
person eller grupp som har eller gör anspråk på ett intresse i ett företag eller har ett intresse i 
företagets dåtida, nutida eller framtida aktiviteter (Clarkson, 1995, s. 106). Denna åtskillnad 
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har gjort att olika forskare har kommit fram till olika svar gällande vilka intressenter företaget 
borde ta hänsyn till och vilka de faktiskt tar hänsyn till. Till följd av detta har teorin ansetts 
svår att implementera i verkligheten, då den inte ger några konkreta riktlinjer för hantering av 
intressenter. (Laplume, et al., 2008, s. 1162 och s. 1170-1171)  
 
För att ett företag ska nå framgång i sin verksamhet krävs det att de skapar värde för sina 
intressenter över tid, vilket sker genom att de vårdar relationerna till intressenterna (Freeman, 
Harrison, & Wicks, 2007, s. 4-5, 48). Freeman delar denna uppfattning i sin bok från 1984 att 
företagsledningen måste balansera de olika intressenternas intressen över tid, vilket också är 
en del av grunden till teorin (Laplume, et al., 2008, s. 1166). Enligt intressentteorin är syftet 
med dagens företag att hantera interaktionen mellan intressenter och värdeskapande processen 
(Freeman, 2010, s. 7). Det är i dessa påståenden som den största delen av kritiken mot 
intressentteorin finns då motståndare menar att teorin inte har någon grund att stå på och att 
den inte är till någon hjälp för företagsledningen i och med att den inte belyser hur 
företagsledningen ska hantera de motstridiga intressen som finns mellan olika intressenter. 
(Laplume, et al., 2008, s. 1166)  
 
Intressentteorin delar upp ett företags intressenter i primära och sekundära intressenter. En 
primär intressent är en intressent vars deltagande är beroende för företagets överlevnad, vilket 
leder till att företaget kan ses som ett system av primära intressenter. Det finns en hög nivå av 
ömsesidigt beroende mellan företaget och de primära intressenterna och därför bör företaget 
rikta mer uppmärksamhet mot de primära intressenterna. Exempel på primära intressenter är 
ägare, kreditgivare, leverantörer, anställda, kunder samt stat och kommun. Om någon av de 
primära intressentgrupperna ej fortsätter sin relation till företaget kommer företagets fortsatta 
existens att hotas. De sekundära intressenterna är intressenter som påverkar eller påverkas av 
företaget, men det förekommer inga transaktioner mellan parterna som är betydande för 
företagets överlevnad. De sekundära intressenterna påverkas eller påverkar företaget indirekt. 
Exempel på sekundära intressenter är bland andra konkurrenter och media. (Clarkson, 1995, s. 
106-107; Freeman, et al., 2007, s. 6-8)  
 
Företagsledningen måste ta i beaktning att balansera de olika intressenternas intresse och vid 
hanteringen av intressenter se till så att alla intressenter får sina behov tillgodosedda, 
samtidigt som ledningen måste ha extra fokus på de primära intressenterna. Denna balansgång 
kan vara svår att hantera, men är viktig för företagets överlevnad. Då företag som ej 
kategoriseras som större inom en snar framtid måste göra ett val gällande 
redovisningsregelverk finns det ett behov att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna 
mellan K2 och K3 påverkar värdeskapandet mellan företaget och dess intressenter. Då 
regelverken ännu ej är tvingande kommer endast Skatteverket som intressent att intervjuas då 
de har ansetts vara den enda intressent som har en tillräcklig kunskap om de båda regelverken. 
Mer om detta finns att läsa i kapitel 6. Till följd av detta kommer de andra intressenterna inte 
att behandlas i lika stor omfattning fortsättningsvis i kapitlet.  
 

5.2.2 Intressekonflikter mellan intressenter 
Olika förväntningar från olika intressenter kommer att påverka driften av företaget och vilka 
upplysningar som företaget kommer att lämna (Deegan & Unerman, 2011, s. 353). Även 
inom en och samma intressentgrupp kan motstridiga intressen finnas och företagsledningen 
måste därför noggrant undersöka vilka deras intressenter är för att på bästa sätt kunna ta 
tillvara deras intressen (Laplume, et al., 2008, s. 1163). Det man dock bör komma ihåg är att 
ingen intressentgrupp direkt är överordnad den andra även om företagets verksamhet är mer 
beroende av vissa intressentgrupper. Företagsledningen måste hantera relationen med alla 
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intressentgrupper så att alla långsiktigt vinner på relationen. Ett exempel på detta är balansen 
mellan att erbjuda de anställda en högre lön kontra att betala en högre utdelning till ägarna. 
Alla intressenter är med i den värdeskapande processen och innehar därför viktiga positioner 
för företaget. Om en intressentgrupp aldrig får sina intressen tillgodosedda kommer 
intressenten avsluta relationen med företaget om detta är möjligt. Man bör också komma ihåg 
att intressentgrupperna är ömsesidigt beroende av varandra. (Freeman, 2010, s. 7-8) Som ovan 
beskrivet, gör detta enligt kritikerna teorin svår att implementera i verkligheten då teorin inte 
ger tillräcklig förklaring till hur företagsledningen ska hantera intressekonflikterna mellan 
intressenterna (Laplume, et al., 2008, s. 1170-1171).   
 
Vilket inflytande olika intressenter har på företaget avgör vilken påverkan intressenten får och 
hur mycket företaget kommer göra för att tillfredsställa deras behov (Deegan & Unerman, 
2011, s. 353). Enligt Mitchell et al. är de tre attributen; makt, legitimitet och tidskänslighet det 
som avgör hur stor hänsyn företaget tar till olika intressenter (1997, s. 854). Samma resultat 
har även flertalet andra studier kommit fram till (Laplume, et al., 2008, s. 1161). Med makt 
menas hur mycket inflytande som intressenten kan utöva på företaget och kan även beskrivas 
som ett förhållande då en aktör kan få en annan att göra något som denna inte annars skulle ha 
gjort. Makt är inget konstant, utan vilken makt en intressent innehar skiftar från period till 
period beroende på olika omständigheter Det andra attributet legitimitet uppnås genom att 
intressenten kräver att företaget följer rådande lagar, regler och normer som är uppsatta av 
samhället. Legitimitet kombinerat med makt leder till auktoritet. Det tredje attributet 
tidskänslighet kan förklaras av hur tidskänsligt förhållandet mellan intressenten och företaget 
är, eller hur viktig relationen är för intressenten. (Deegan & Unerman, 2011, s. 354; Mitchell, 
et al., 1997, s. 865-867) Alla tre attributen varierar över tid samt att de är socialt konstruerade 
vilket innebär att de ej beskriver en objektiv verklighet. Beroende på vilka attribut och till hur 
stor del intressenten besitter de olika attributen avgör hur mycket företagsledningen tar 
hänsyn till deras intressen och önskemål. (Mitchell, et al., 1997, s. 868-869) Då olika 
intressen mellan olika intressenter är motstridiga avgör de tre attributen vilken av 
intressenterna som företagsledningen kommer att ta störst hänsyn till. Inom forskningen finns 
vissa kritiker som menar att vilka de tre attributen som intressenterna innehar spelar mindre 
roll för vilka intressenter företagsledningen tar mest hänsyn till. De menar istället att vilken 
påverkan intressenten har beror på organisationens kultur och dess förbindelser, vilken 
industri företaget tillhör samt hur företagets livscykel ser ut (Laplume, et al., 2008, s. 1161).  
 
Vid beaktning av olika intressenters skiljaktiga intressen bör företagsledningen alltid se till att 
de val som görs alltid är i linje med att företagets värde på lång sikt maximeras (Laplume, et 
al., 2008, s. 1166). Jensen menar i sin studie från 2001 att ledningen i ett företag bör ha som 
mål att maximera värdet på företaget men för att kunna göra det krävs det att ledningen har ett 
mål att uppnå. Med intressentteorin blir detta mycket svårt att uppnå eftersom ledningen 
måste tillgodose flera olika intressenter. I värsta fall kan denna oklarhet leda till ineffektivitet, 
konflikter och misslyckanden för ledningen. Målet med intressentteorin är att maximera 
företagets värde, men för att göra detta måste ledningen veta vilka beslut som ska tas. 
Intressentteorin hjälper inte företagsledningen med att besluta och välja mellan de olika och 
ibland motstridiga intressenterna. Kunderna vill ha låga priser medan de anställda vill ha höga 
löner. Kreditgivarna vill ha låg risk och aktieägarna vill ha hög avkastning. Ett 
beslutskriterium måste därför specificera hur man ska kompromissa mellan dessa olika viljor. 
Det är här problemet med intressentteorin ligger och det är detta som gör att företagets värde 
och den sociala välfärden försämras. (Jensen, 2001, s. 9, 13-14) Enligt kritikerna saknar teorin 
en gedigen grund och ger inga etiska riktlinjer för företagsledningen att förhålla sig efter 
(Laplume, et al., 2008, s. 1170-1171) 
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5.2.3 Intressenterna 
Som tidigare nämnt är det viktigt att förstå relationen mellan företaget och dess intressenter 
för att få en förståelse för hur företagets verksamhet fungerar. Hur relationen mellan företaget 
och dess intressenter ser ut varierar mellan olika företag beroende på miljön. Beroende på hur 
förhållandet mellan intressenten och företaget ser ut efterfrågar intressenterna olika slags 
redovisningsinformation. Ett företags intressenter är leverantörer, anställda, kunder, ägare, 
kreditgivare samt stat och kommun. Ägare och kreditgivare kallas ibland för finansiärer. 
(Freeman, 2010, s. 7) De anställda och leverantörerna är intresserade av företagets 
betalningsförmåga på kort sikt och vill av redovisningsinformationen kunna utläsa om 
företaget kan betala ut löner och andra förmåner samt betala kortsiktiga krediter. Företagets 
kunder är intresserade av redovisningsinformationen så att de kan utvärdera om en långsiktig 
relation med företaget är möjlig, exempelvis gällande garantiarbeten och reservdelar till köpta 
varor (Sundgren, et al., 2009, s. 25).   
 
Ägarna kan sägas vara den viktigaste intressenten då de får ta del av det resultat som blir över 
efter att de andra intressenterna har fått sin del av företagets resultat. Beroende på hur 
företagets ägarstruktur; ägarlett eller separation mellan ägarskap och skötsel, finns olika 
syften med redovisningen. Ägarledda företag, vilket mindre företag oftast är, använder 
huvudsakligen redovisningen till att utvärdera den interna styrningen. Syftet att bedöma hur 
företagsledningen sköter företaget är en kontrollfunktion för ägarna som har två olika 
tolkningar. Med en snävare tolkning användas informationen i redovisningen till att 
kontrollera att det inte finns några oriktigheter som skadar ägarna. Utifrån en vidare tolkning 
av syften så vill man bedöma företagsledningens effektivitet med redovisningsinformationen. 
(Smith, 2006, s. 17-19) 
 
Stat och kommun har också ett intresse av informationen i finansiella rapporter. De olika 
statliga myndigheterna, såsom skattemyndigheter och konkurrensmyndigheter, är intresserad 
av företagens redovisning. (Sundgren, et al., 2009, s. 26) Skattemyndigheten är intresserad 
främst av företagets skattepliktiga resultat, för att bedöma om det har beräknats enligt god 
redovisningssed. (Smith, 2006, s. 22) Skatteverket som intressent beskrivs även i kapital 3.4.  
 
Det är viktigt att företaget försöker tillgodose intressenternas olika intressen eftersom att de, 
som tidigare nämnt, annars riskerar att få en missnöjd intressent som inte vill fortsätta sin 
relation med företaget (Clarkson, 1995, s. 106). Den redovisningsinformation som publiceras 
i de finansiella rapporterna är olika relevant för olika intressenter. Det är därför viktigt att 
företagsledningen vid valet mellan K2 och K3 överväger vad skillnaderna får för effekter på 
redovisningen och därmed företagets intressenter.  
 

5.2.4 Kritik och överväganden 
Intressentteorin är en teori som hjälper företagsledningen förstå hur företaget interagerar med 
sina intressenter och hur värdeskapandet i företaget sker. Det finns dock, som nämnts ovan, 
en del kritik mot teorin. Den främsta kritiken som framförts är att den är svår att 
implementera i verkligheten, det finns ej en enhetlig definition om vad som är en intressent, 
företagsledningen får ingen vägledning gällande hur de olika intressenterna och 
intressekonflikterna ska hanteras samt att forskningen inte är helt överens om vad som avgör 
intressenternas makt. (Laplume, et al., 2008, s. 1161, s. 1166 och s. 1170-1171) Den kritik 
som finns mot teorin kommer att tas i beaktning vid användandet av teorin vid utformningen 
av intervjuguide och vid analysen av empirin.  
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5.3 Teorin om informationsasymmetri 
 
Agentteorin och teorin om informationsasymmetri är sammanlänkade med varandra och 
beskriver liknande problem. I och med detta ska avsnitt 5.3. och 5.4 ses som komplement till 
varandra då teorierna i grunden är väldigt lika. Anledningen till att de separerats till två olika 
avsnitt är ändå, trots att det finns många likheter, att det finns väsentliga skillnader mellan 
teorierna. Agentteorin behandlar i huvudsak den informationsasymmetri som finns mellan 
företagsledningen och de aktörer som företaget har kontrakt med, exempelvis kreditgivare och 
ägare. Teorin om informationsasymmetri behandlar istället mer generellt den 
informationsasymmetri som finns mellan företaget och dess intressenter, oberoende av om det 
finns ett kontrakt mellan parterna eller inte. (Fields, et al., 2001, s. 257) 
 

 
Figur 5. Förhållandet mellan teorin om informationsasymmetri och agentteorin 

 

5.3.1 Bakgrund  
Syftet med den externa redovisningen är att för företagets intressenter ge information om 
företagets finansiella ställning (Sundgren, et al., 2009, s. 20). Då alla intressentgrupper inte är 
med i den dagliga verksamheten finns ett informationsasymmetriproblem eftersom 
företagsledningen har mer information om företagets finansiella ställning än intressenterna 
(Eilifsen, et al., 2009, s. 6). Informationsasymmetri är benämningen på det problem som 
uppstår när det finns en informationsklyfta mellan företaget och dess intressenter. 
Informationen i de finansiella rapporterna är viktig för att minska informationsklyftan mellan 
de båda parterna. (Sundgren, et al., 2009, s. 26) För att skapa en förståelse för hur de två 
regelverken påverkar intressenterna är det viktigt att förstå det problem som finns med 
informationsasymmetrin. Ur ett intressentperspektiv är det av intresse att se hur de väsentliga 
skillnaderna i K2 och K3 påverkar informationsutbytet mellan företaget och dess intressenter 
och att få en förståelse för hur olika intressentgrupper ser och påverkas av regelverken.  
 
Grunden till problemet med informationsasymmetri beskriver Akerlof (1970, s. 489) i sin 
artikel utifrån bilhandeln. Han skriver att om det bara skulle finnas fyra typer av bilar; nya, 
begagnade, bra och dåliga, så kan en ny eller begagnad bil ha både bra och dålig kvalité. Om 
en köpare ska köpa en ny bil vet han vid köpet inte om bilen är av bra eller dålig kvalité. Det 
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finns då en informationsasymmetri mellan köparen och säljaren, eftersom säljaren har mer 
information om bilens verkliga kvalité än köparen. För köparen är det omöjligt att avgöra 
vilka bilar som är av bra eller dålig kvalité och därför kommer bilarna säljas till samma pris, 
oberoende av kvalitén. Denna informationsasymmetri existerar i olika former i alla delar av 
företaget, men denna uppsats kommer att begränsas till den informationsasymmetri som finns 
mellan företaget och dess intressenter till följd av uppsatsen syfte.  
 
Informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter kan reduceras genom att 
företaget lämnar fler upplysningar med information i de finansiella rapporterna. Det har visat 
sig att de företag som har fler upplysningar har högre aktiepriser jämfört med de företag som 
har färre. Detta betyder att mängden upplysningar påverkar hur snabbt detta påverkar 
aktiepriserna, vilket då även påverkar intressenterna. Företagsledningen har även incitament 
att öka antalet informativa upplysningar i de finansiella rapporterna för att minska 
kapitalkostnaden (cost of capital). Investerare som prognostiserar investeringar i företag med 
få tilläggsupplysningar bär en större informationsrisk, jämfört med företag som har fler 
tilläggsupplysningar. Det finns studier som tyder på att företag som har många 
tilläggsupplysningar, har en lägre informationsrisk och har med större sannolikhet en lägre 
kapitalkostnad. (Healy & Palepu, 2001, s. 429-430) K2 är ett förenklat regelverk och enligt 
detta regelverk är det endast lagstadgade upplysningar som krävs. Tillämpas K3 ställs det ett 
betydligt högre krav på upplysningar. Detta kan tolkas som att intressenterna till ett företag 
som tillämpar K2 bär en högre informationsrisk jämfört med intressenterna till företag som 
tillämpar K3. Det är därför intressant att utifrån syftet med denna uppsats få en förståelse för 
om skillnaderna i mängden upplysningar påverkar företagens intressenter. 
 
Dawson et al. (2010) har studerat informationsasymmetrins roll mellan en klient och en 
konsult vid konsultation av ett informationssystem. De har i studien kommit fram till att både 
klienten och konsulten kan ha en informationsasymmetrifördel. Konsulten har denna 
informationsfördel främst när denne har mycket erfarenhet och klienten är oerfaren. Det kan 
även hända att båda har en informationsasymmetrifördel och händer främst när de har ingått 
en ny konsultrelation. Det motsatta, att varken konsulten eller klienten har någon 
informationsfördel, händer främst när de befinner sig i en återkommande relation. Att klienten 
har en fördel av informationsasymmetrin sker främst när klienten är en före detta konsult och 
därmed kan konsultens tillvägagångssätt samt att konsulten är ny på den marknaden. (Dawson, 
Watson, & Boudreau, 2010, s. 162-163) Detta visar att informationsasymmetrin kan 
förekomma och vara till fördel för företaget men även för företagets intressenter. Detta 
betyder att intressenterna i vissa fall har mer information än företaget, ett exempel på detta 
kan vara att leverantörerna har mer information än företaget om varor som köps. Det är därför 
viktigt att förstå vikten av informationsutbytet mellan företaget och dess intressenter. Genom 
en förståelse för detta, är det också lättare att förstå hur K2 respektive K3 påverkar 
redovisningen. För att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan regelverken 
påverkar företagets intressenter är det viktigt att förstå att och varför informationsasymmetri 
finns i relationen mellan företaget och dess intressenter.  
 

5.3.2 Olika typer av informationsasymmetri 
Informationsasymmetri delas ofta upp i två olika typer av problem; moral hazard och adverse 
selection. Adverse selection beskriver problemet med informationsasymmetri innan ett avtal 
har ingåtts. Ett exempel på denna problematik är den informationsklyfta som finns då en 
investerare överväger att investera i ett företags aktier. I värsta fall kan ett problem med 
informationsasymmetri få en marknad att sluta fungera helt. (Sundgren, et al., 2009, s. 26) 
Adverse selection avser främst dold information, både gällande kvalité på produkten och 
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säljaren. Ur ett säljare-köpare perspektiv, när det gäller osäkerhet kring produktkvalitén kan 
det exempelvis vara att köparen får falsk produktinformation. Osäkerhet kring kvalitén på 
säljaren kan exempelvis vara att den förhandsinformation som köpare har om säljarens 
egenskaper är förvrängd. (Pavlou, Huigang, & Yajiong, 2007, s. 106)  
 
Moral hazard är istället problem angående informationsasymmetri och uppföljning som 
uppstår efter att avtalet är ingått (Sundgren, et al., 2009, s. 27). Moral hazard avser dolda 
handlingar och ur ett säljare-köpare perspektiv kan det handla om både osäkerhet kring 
produktkvalitén och kvalitén på säljaren. Osäkerhet kring produktkvalitén kan bland annat 
vara en minskning av den utlovade kvalitén på produkterbjudanden. Exempel på osäkerhet 
kring kvalitén på säljaren kan bland annat vara att säljaren smiter efter kontraktet har ingåtts 
eller bedrägeri från säljarens sida. (Pavlou, et al., 2007, s. 106) Principal-agent problemet, 
som diskuteras mer utförligt i efterföljande avsnitt, handlar främst om moral hazard när det 
gäller hur man utformar olika avtal som ingåtts för att få agenten att agera i principalens 
intresse och samtidigt maximera båda parternas välfärd. (Sundgren, et al., 2009, s. 43) Det 
problem som kan uppstå är bland annat att agenten minskar sitt ansvar eftersom att 
principalen inte märker det (Gomez-Mejia & Wiseman, 2007, s. 82). När det gäller 
redovisning enligt K2 och K3 blir båda typerna av informationsasymmetri aktuell eftersom 
företaget har olika relationer till olika intressenter. Det är därför intressant att få en förståelse 
för hur informationsasymmetrin som finns mellan företaget och intressenterna påverkas med 
de två regelverken.  
 
Saam (2007) skriver i sin artikel att det var Arrow (1985) som återskapade moral hazard och 
adverse selection, som ursprungligen kommer från försäkringsbranschen, till den mer 
generella formen dolda handlingar och dold information. Dold information har sedan av 
Spremann (1990) delat upp i tre olika typer av informationsasymmetri. Dessa är dolda 
egenskaper, dolda intentioner och dold kunskap. Dolda egenskaper innebär att principalen 
före avtalet är ingått inte har komplett information om agentens kvalifikationer och 
principalen har heller inte möjlighet att helt kunna verifiera agentens påstådda egenskaper. 
Dolda intentioner är den informationsasymmetri som uppstår efter att ett avtal har ingåtts. 
Agenten har då möjlighet att genomföra sina dolda intentioner och på så vis avsiktligen agera 
orättvist mot principalen. Dold kunskap handlar om att agenten efter att avtalet har ingåtts har 
privat kunskap om yttre fakta som är relevant för att utvärdera agentens arbetsresultat. Denna 
kunskap kan agenten använda opportunistiskt. (Saam, 2007, s. 827-828)  
 

5.3.3 Kritik och överväganden  
Informationsasymmetri är något som är allmänt vedertaget och inte helt går att undvika, 
oavsett hur redovisning utformas. Dock kan informationsasymmetrin påverkas genom olika 
regler och principer. Dawson et al. (2010) menar att Akerlof (1970) i sin artikel om 
informationsasymmetri förutsäger att marknaden endast består av hänsynslösa aktörer. 
Dawson et al. (2010) hävdar att informationsasymmetrin är en oundviklig biprodukt eftersom 
vi lever i ett kunskapsbaserat samhälle och vissa aktörer därmed kommer att utnyttja den 
informationsasymmetri som uppstår till personlig vinning. Det är därför viktigt att det finns 
effektiva begränsningar för att säkerställa att affärsrelationer inte utvecklas till Akerlofs 
förutsägelse. (Dawson, et al., 2010, s. 175)  
 
Med K2 och K3 kommer informationsasymmetrin bli olika stor mellan företagen och 
intressenterna. Företagen har fördelen med informationsasymmetrin eftersom de genom att 
välja ett av regelverken kan påverka vilken information de ska ge intressenterna. Utifrån 
syftet med uppsatsen har därför teorin om informationsasymmetri valts för att få en ökad 
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Egenintresse	   Egenintresse	  
Informations-‐
asymmetri	  

förståelse hur den information som ges med de två regelverken påverkar intressenterna.   
 

5.4 Agentteorin 
 

5.4.1 Bakgrund 

Figur 6. Agentteorin 

 
Agentteorin beskriver det problem som uppstår när två parter som arbetar tillsammans inte 
delar samma mål. Mer specifikt behandlar teorin det problem som uppstår då en part 
(principalen) delegerar arbete till en annan (agenten). (Eisenhardt, 1989, s. 58) I agentteorin 
antas, som i många andra ekonomiska teorier, att parterna är nyttomaximerande och rationella 
(Artsberg, 2005, s. 84). Till följd av detta uppstår det situationer när partnernas intresse skiljer 
sig åt, och agenten, anställd av principalen, kommer inte att agera för principalens bästa 
(Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Denna konfliktartade relation kommer leda till att agenten, 
i vissa situationer, kommer att försöka öka sin egen nytta på bekostnad av principalen 
(Artsberg, 2005, s. 84). Agenten kommer, till följd av antagandet om nyttomaximering, alltid 
att välja den redovisningsmetod som gynnar hans/hennes intressen och minskar den egna 
risken. Det är också till följd av detta som det i vissa fall finns många olika sätt att redovisa 
samma transaktion. (Artsberg, 2005, s. 84) Agentteorin uppstod till följd av att den modell 
som användes tidigare, in- och output modellen där en maximering av vinsten antogs vara det 
som drev företag, inte tog hänsyn till agerandet av olika aktörer. I agentteorin beaktas detta i 
samverkan med aktörernas nyttomaximering. (Jensen & Meckling, 1976, s. 306-307) Hjärtat i 
agentteorin är avvägningen mellan kostnaden för att bevaka agentens beteende och kostnaden 
för att mäta resultat och överföra risk från principalen till agenten (Eisenhardt, 1989, s. 61). 
Utifrån syftet med uppsatsen, valdes därför agentteorin för att kunna få en förståelse för 
uppsatsens ämnesområde. Genom användningen av teorin kan de väsentliga skillnaderna 
mellan regelverken analyseras på ett djupare sätt genom att teorin beskriver hur olika aktörer 
agerar och att vi genom teorin kan se hur regelverken skiljer sig åt gällande att få agenten att 
agera i principalens intresse.  
 

Anlitar 

Agent 

Utför 

Principal 
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Det problem som beskrivs i agentteorin kan appliceras både mellan företaget och dess ägare, 
men också i relationen till företagets kreditgivare. Problemet kan också uppstå om det finns 
en separation av beslutsfattande med hög risk och kontrollfunktion i företaget. Då agenten, i 
det här fallet företagsledningen, agerar för sitt eget bästa och agerandet står i konflikt med 
företagets bästa innebär handlandet konflikter mellan agenten och principalen. (Morris, 1987, 
s. 47) Agent- och principal problemet kan beskrivas utifrån tre olika asymmetrier mellan 
principalen och agenten. För det första uppstår en informationsasymmetri mellan parterna 
gällande att principalen har svårigheter eller kan till en mycket hög kostnad kontrollera 
agentens kompetens, intentioner, kunskap och handlingar. För principalen uppstår då ett 
problem då han/hon behöver denna typ av information om agenten för att kunna betala för det 
arbete som agenten utför. Till följd av detta görs ett antagande i agentteorin att agenten har 
mer information än principalen. (Saam, 2007, s. 826-827) Forskning har visat på att 
informationsasymmetrin mellan agenten och principalen är som störst i kortsiktiga 
förhållanden (Eisenhardt, 1989, s. 62). Den andra typen av asymmetri är att parterna har olika 
riskpreferenser, vilket beror på att kompensationen till parterna ges på olika sätt. Agentens 
inkomst baseras på hans/hennes beteende, medan principalens inkomst är resultatbaserad. 
Principalen kan genom att kompensationen är inkomstbaserad diversifiera bort en del risk, 
vilket inte agenten kan och därför antas agenten vara mer riskavers i sitt agerande jämfört 
med principalen. Den tredje asymmetrin som finns i förhållandet mellan principalen och 
agenten är att båda parterna vill maximera sin egen nytta, vilket leder till målkonflikter. 
Agenten vill maximera sin inkomst, medan principalen vill att företagets inkomst ska 
maximeras. Då resultatet beror på agentens ansträngning och en del andra slumpmässiga 
inslag, blir principalens inkomst beroende av agentens agerande. Ett antagande i teorin är att 
om agentens ansträngning ökas kommer detta leda till ett högre resultat för företaget. Det 
övergripande problemet i agentteorin är att agenten har mer information än principalen. Den 
lösning som teorin erbjuder är ett kontrakt mellan parterna. (Saam, 2007, s. 827) 
 
De lösningar som föreslås till problemet i agentteorin är att skapa ett kontrakt mellan agenten 
och principalen. Kontraktet kan utformas exempelvis genom ett kompensationssystem, 
övervakningssystem eller genom bindning. Syftet med ett kompensationssystem är att göra så 
att agentens intresse överensstämmer med principalens intresse. Ett övervakningssystem gör 
att principalen har kontroll och får information över agentens handling, dock är kostnaden för 
ett sådant system högt. Genom bindning förbinder sig agenten genom ett kontrakt till vissa 
handlingar och på detta sätt får principalen kontroll över agentens beteende. (Eisenhardt, 1989, 
s. 61; Saam, 2007, s. 828-829) Genom att använda agentteorin kan vi få en djupare förståelse 
för hur redovisningen skiljer sig mellan K2 och K3 samt vad dessa skillnader får för 
konsekvenser vid kontroll av agentens agerande.  
 

5.4.2 Agentkostnader 
Som ovan beskrivet, finns en naturlig konflikt mellan agenten och principalen till följd av 
antagandet om nyttomaximering och rationellt beteende. Så kallade agentkostnader kommer 
därför att uppstå då agenten inte agerar i principalens intresse (Eilifsen, et al., 2009, s. 6). Om 
det inte finns någon skillnad i agentens och principalens intresse kommer agenten agera i 
intresse för principalen, oavsett om agentens beteende bevakas eller inte (Eisenhardt, 1989, s. 
62).  Till följd av detta skulle därför inga agentkostnader finnas. Agentkostnader kan uppstå 
till följd av att kommunikationen mellan agenten och principalen, angående av vad som krävs 
av agenten, inte är fullständig eller att agenten inte delar principalens syn på agentens roll 
(Gomez-Mejia & Wiseman, 2007, s. 85). Agentkostnader kan bestå av tre olika sorters 
kostnader, nämligen övervakningskostnader, bindningskostnader och residualkostnader. Med 
övervakningskostnader menas de kostnader principalen får för att övervaka agenten. 



40 
	  

Bindningskostnader är kostnader som principalen har för att agenten ska binda sig till olika 
avtal mellan parterna. Med residualkostnad menas den kostnad som uppstår då principalen 
delegerat arbete till agenten och agenten inte agerar för principalens bästa. (Jensen & 
Meckling, 1976, s. 308) Exempel på agentkostnader är revisionskostnader och bonusavtal för 
agenten. Det som revisorn gör är att kontrollera ett företags årsredovisning så att agenten, 
vilken är ansvarig för rapporten, har rapporterat in korrekt resultat. Principalen ser på detta 
sätt till att hans/hennes intresse har blivit tillgodosett och principalen kommer att fortsätta 
med revisionen så länge som den ekonomiska nyttan är större än kostnaden med revisionen. 
En annan typ av agentkostnader är de typer av ”bonusprogram” som finns. Programmet ska få 
agentens intresse att överensstämma med principalens intresse genom att exempelvis koppla 
agentens ersättning till något som också skapar värde för principalen. (Artsberg, 2005, s. 84) 
 
För att minska agentkostnaderna kan principalen ge agenten incitament att agera så att de 
båda parternas intressen överensstämmer. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308) Både agenten 
och principalen har incitament för att agentkostnaderna ska minska. Agentkostnader i eget 
kapital kan uppstå när företagets värde minskar på grund av att aktieägarna upplever att 
ledningen inte agerar i ägarnas intresse. Det kan även vara kostnaderna för att övervaka 
ledningen så att de handlar i aktieägarnas intresse. Det finns en optimal balans mellan dessa 
två agentkostnader, vilket är när kostnaden för att övervaka ledningen balanserar 
värdeminskningen på grund av ledningens agerande. Det kan även uppstå agentkostnader i 
skulderna och sådana kostnader kan vara problem med överdrivna utdelningar, otillräckliga 
investeringar, konkurs- och omorganisationskostnader samt kostnaden för att övervaka 
ledningen så att de handlar i aktieägarnas intresse. Även här finns det en optimal balans 
mellan de två typerna av agentkostnader. (Morris, 1987, s. 47-48) Utifrån uppsatsen syfte är 
det av intresse att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 kan 
påverka företagens agentkostnader och hur agentkostnaderna mellan regelverken skiljer sig åt.  
 

5.4.3 Kritik och överväganden  
Agentteorin är en teori som vuxit fram från mitten av 1900-talet som en kontrast till den 
tidigare gällande in- och outputmodellen, som ovan beskrivits. Genom åren har teorin använts 
inom olika ämnesområden och tolkats av många olika forskare. Under åren har dock en del 
kritik vuxit fram emot teorin och det är i antagandet om båda parters nyttomaximering som 
kanske den största kritiken mot teorin finns. Kritikerna menar att hela teorin bygger på 
förenklade antaganden om verkligheten (Artsberg, 2005, s. 85). Exempelvis menar Lubatkin 
et al. (2007, s. 43-44) att vissa tolkningar av agentteorin är baserad på förenklade antaganden, 
vilket gör att komplexiteten i modellen minskar och teorin blir mer olik verkligheten. Vidare 
menar Lubatkin et al. att man inte bara kan se agenten och principalen som drivna av sitt 
egenintresse, utan man måste sätta detta i relation till företagets sociala sammanhang. 
Lubatkin et al. (2007, s. 44) hävdar att vissa tolkningar av agentteori ser företagets 
intressenter endast som individer, vilka agerar ekonomiskt rationellt och påverkas endast 
minimalt av relationer och sociala sammanhang. Lubatkin et al. hävdar i motsats till detta att 
agentens och principalens agerande till stor del påverkas av det sociala sammanhanget 
(Lubatkin, et al., 2007, s. 45).  
 
Liknande kritik framförs även i en artikel från Cuevas-Rodriguez, Gomez-Mejia och 
Wiseman (2012) vilka menar att agentteorin bygger på förenklade antaganden om aktörernas 
agerande. Exempelvis lyfts det fram att agenten är villig att göra nästa vad som helst, så som 
att fuska och luras, för att maximera sin egen nytta. I teorin finns också en del förenklade 
antaganden om parternas riskpreferenser. Precis som Lubatkin et al., menar Cuevas-
Rodriguez et al. att ingen hänsyn tas till hur aktörerna samverkar i den sociala miljön samt hur 
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den sociala miljön påverkar parternas intresse och ageranden. Cuevas-Rodriguez et al., menar 
vidare att agentteorin som den ser ut idag har ett för smalt perspektiv och att teorin borde 
kunna utökas med en del beteendevetenskapliga teorier. (Cuevas-Rodríguez, Gomez-Mejia, & 
Wiseman, 2012, s. 527) 
 
Trots kritiken har agentteorin valts att användas i denna uppsats, då vi har ansett att den är till 
nytta för att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar 
företagets intressenter. Vi är, i och med ovanstående diskussion, medvetna om den kritik som 
finns mot agentteorin och kommer ha denna i beaktning vid användningen av teorin. 
Agentteorin valdes att användas då det är en grundläggande och enkel teori och modell att 
förstå principalens och agentens ageranden. Teorin är också en välanvänd teori i 
redovisningsforskning, vilket ytterligare är en anledning till vårt val att använda teorin. 
Agentteorin kan användas för att förstå varför olika redovisningsmetoder väljs och hur 
företaget agerar i sin kommunikation med intressenter. Då detta överensstämmer med 
studiens syfte har teorin därför valt att användas.  
 

5.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

Figur 7. Teorimodell 

 
Utifrån den teoretiska referensramen kan uppsatsens teoretiska modell sammanfattas med 
denna bild. Genom de tre valda teorierna för uppsatsen avser vi undersöka om teorierna kan 
skapa en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan regelverken påverkar relationen 
mellan företaget och dess intressenter. Intressentteorin är den övergripande teorin och den 
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förklarar hur företaget och intressenterna samverkar för att skapa värde. Utifrån den teoretiska 
referensramen vill vi därför skapa en förståelse för om intressentteorin kan appliceras på hur 
relationen mellan företaget och dess intressenter påverkas av de väsentliga skillnaderna 
mellan K2 och K3. Mellan företaget och dess intressenter återfinns enligt teorin 
informationsasymmetri då parterna ej har tillgång till samma information. I studien avser vi 
undersöka om teorin om informationsasymmetri kan skapa en förståelse för hur de väsentliga 
skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar informationsasymmetrin mellan parterna. 
Agentteorin beskriver förhållandet mellan agenten och principalen samt vilka problem och 
kostnader som kan uppstå till följd av att partnerna inte alltid delar samma målsättning. Denna 
uppsats avser därför att skapa en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och 
K3 påverkar de eventuella agent-principalproblem samt agentkostnader som kan uppkomma i 
relationen mellan företaget och dess intressenter.  
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6. Studiens genomförande 
 

 detta kapitel om studiens genomförande beskrivs de metodologiska tillvägagångssätten för 
uppsatsen vilka ligger till grund för den empiriska datainsamlingen. Kapitlet beskriver val 

av intervjuform, urvalsprocessen samt hur intervjuguiden konstruerades. I kapitlet förklaras 
även hur intervjuerna gick till väga och slutligen diskuteras uppsatsens etiska aspekter.  
 
 
 

 

6.1 Kvalitativ metod 
 
Som beskrivits i avsnitt 2.3.4 har en kvalitativ metod valts för studien med syftet att få en 
förståelse för ämnet som denna uppsats belyser. Med en kvalitativ metod finns flera olika sätt 
att samla in data så som intervjuer, observationer eller analys av texter. Till följd av studiens 
syfte och de metodologiska utgångspunkterna för studien som beskrevs i kapitel 2 har 
intervjuer valts att genomföras. En intervju är ett samspel mellan den som intervjuar och den 
person som intervjuas där målet är att intervjumiljön och intervjuarens inflytande ska 
neutraliseras så att svaren som fås genom intervjun kan tolkas på ett entydigt och klart sätt 
(Svensson & Starrin, 1996, s. 58). Intervjuer valdes för att man på en kort tid kan få höra en 
persons reflektion över olika problem utifrån deras synvinkel (Ahrne & Svensson, 2011, s. 
56). Då syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan 
K2 och K3 påverkar relationen mellan företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de 
väsentliga skillnaderna har på företagets årsredovisning ansågs intervjuer vara den bästa 
datainsamlingsmetoden för att uppnå syftet. De andra kvalitativa metoderna ansågs inte 
förenliga med studiens syfte och valdes därför bort. Det finns dock en del nackdelar med 
intervjuer. Den främsta nackdelen är att det är ett samtal gjort på en viss tid och en viss plats, 
vilket medför att det är svårt att veta vilka avsikter intervjupersonen har med intervjun. För att 
få en mer sanningsenlig bild bör intervjun kompletteras med andra metoder. (Ahrne & 
Svensson, 2011, s. 57) Till följd av studiens tidsram och problemformulering har endast 
intervjuer valts att genomföras då vi anser att studiens syfte kan uppfyllas genom denna 
datainsamlingsmetod, men vi är dock medvetna om den kritik som framförts mot intervjuer. 
Genom en kritisk granskning av intervjuerna anser vi till stor del kunna komma runt detta 
problem.  
 
Det är intervjuerna som är primärkällorna i denna uppsats. I detta kapitel finns ingen separat 
del som behandlar källkritik mot primärkällorna utan kritik och en diskussion kring källorna 
återfinns i hela kapitlet.  
 

I 
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6.2 Kvalitativa intervjuer 
 

6.2.1 Val av intervjupersoner 
Vid val av intervjupersoner användes ett subjektivt urval, vilket är en form av ett icke-
sannolikhetsurval. Ett subjektivt urval är ett urval där forskarna utifrån sina egna 
bedömningar väljer ut vilka personer som ska intervjuas. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95-97) 
Denna urvalsmetod valdes till följd av studiens syfte och problemformulering, men även till 
följd av det bortfall som studien har. En utförligare diskussion om studiens bortfall finns att 
läsa i avsnitt 6.2.2. Nackdelar med denna urvalsmetod är att möjligheterna till att få ett 
generaliserbart och representativt urval minskar då man ej vet sannolikheten för att få med 
olika individer (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95-96). Till följd av studiens syfte har dessa två 
egenskaper inte ansetts viktiga, utan vi har snarare ansett att det viktiga med studiens urval är 
att få tillgång till personer som har kunskap om K-regelverken. Generaliserbarhet och 
representativitet har inte ansetts vara de parametrar som varit viktigast vid urvalet. Andra 
urvalsmetoder som finns är olika typer av sannolikhetsurval. Hade ett sådant urval valts för 
studien hade just generaliserbarheten och representativiteten ökat, men till följd av studiens 
problemformulering och syfte passade det subjektiva urvalet bäst för att uppnå dessa.  
 
Genom det subjektiva urvalet valdes fem revisorer samt en redovisningsspecialist från 
Skatteverket att intervjuas. Då regelverken ännu ej är tvingande har dessa två kategorier varit 
de två som av författarna har ansetts besitta mest kunskap om regelverken och kunskap om 
vilka skillnader som finns mellan dem. Revisorerna ansågs till följd av sitt arbete ha en insikt 
och kunskap om K-regelverken samt att de genom sina arbeten kan belysa problemet utifrån 
ett intressentperspektiv. Revisorerna valdes också av den anledningen att det i många mindre 
företag är revisorn som kommer att vägleda företagen vilket av regelverken de ska välja att 
tillämpa (Lennartsson, 2012, s. 14). Anledningen till att fem revisorer valdes att intervjuas var 
för att få svar från samtliga av de fem större revisions- och redovisningsbyråerna i Sverige, 
nämligen Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG och PwC. Att en 
redovisningsspecialist från Skatteverket valdes att intervjuas beror dels på att Skatteverket är 
en av företagets intressenter samt att det i Sverige finns en stark koppling mellan redovisning 
och beskattning. Det man dock bör ha i beaktning är att Skatteverket har ett stort inflytande på 
redovisningsreglerna i Sverige, vilket kan reflekteras i den intervju som hålls med 
Skatteverket. Se avsnitt 3.4 för en mer utförlig beskrivning om kopplingen mellan redovisning 
och beskattning. Anledningen till att endast en redovisningsspecialist intervjuades på 
Skatteverket beror på access till intervjupersoner. För att utveckla studien ytterligare hade det 
varit önskvärt att intervjua fler personer på Skatteverket, men till följd av att regelverken ännu 
ej har implementerats är det få som besitter den djupa kunskap som studien kräver och därför 
intervjuades en redovisningsspecialist från Skatteverket. Antalet intervjuer kan i uppsatsen 
anses begränsad, men vid urvalet av intervjupersoner ansågs kunskapen om regelverken som 
det viktiga. Vi valde att fokusera på intervjuer med kvalité och djup istället för många 
intervjuer och bredd. Detta val kan relateras till studiens kvalitativa forskningsdesign, då vi 
eftersträvar en förståelse snarare än ett generaliserbart resultat. Om uppsatsen hade gjorts om 
ett eller några år, då företagen har valt ett K-regelverk, hade säkerligen även personer inom 
företagsledningen och andra grupper av intressenter varit möjliga att intervjua. I denna 
uppsats valdes inga andra intressenter att intervjuas eftersom de på grund av begränsad 
kunskap om regelverken inte ville delta. En utförligare diskussion om detta bortfall finns att 
läsa i avsnitt 6.2.2. Till följd av detta begränsades antalet intervjupersoner till totalt sex 
stycken.  
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Intervjupersonerna valdes ut genom att vi ringde eller via mejl tog kontakt med KPMG, PwC, 
Ernst & Young, Deloitte och Grant Thorntons kontor i Umeå, Örnsköldsvik eller Falun. Vi 
valde att intervjua personer från olika byråer för att få en så bred bild av problemområdet som 
möjligt och för att risken för vinklade svar skulle minska. Vid den första kontakten med 
byråerna presenterades studien och dess syfte och byråerna fick därefter själva välja vilken på 
byrån som vi fick intervjua. Fördelar med detta urval är att den person som väljs ut till studien 
är den som av byrån ansetts ha kunskaper som är lämpade för studiens syfte. Dock får det till 
konsekvens att vi inte har någon kontroll över vilken person vi får intervjua. För studiens 
syfte har vi ej ansett det nödvändigt att ha kontroll över detta, utan i och med revisorernas 
yrke har vi antagit att de har en tillräcklig kunskap oberoende av vem på respektive byrå som 
vi intervjuar. Genom en kontakt på universitetet fick vi efter ett antal förfrågningar tag på en 
person inom Skatteverket som ansåg sig ha tillräcklig kunskap om K2 och K3 för att kunna ta 
sig an intervjun. För- och nackdelar med att vi själva inte valde ut den specifika personen vi 
ville intervjua, är detsamma som diskussionen ovan om urval av revisorer. 
 

6.2.2 Bortfall 
Till följd av att K-regelverken ännu inte är tvingande för företag fick vi till en början problem 
med att finna personer att intervjua. Från början var vår avsikt att även intervjua företag om 
regelverken, men vid kontakten med dessa angav flertalet att de ännu ej hade hunnit sätta sig 
in i regelverken och ville därför inte medverka i uppsatsen. Kontakt togs även med banker, 
vilka inte heller sade sig ha tillräckliga kunskaper om detta område för att kunna medverka i 
studien. Övriga intressenter ansågs inte besitta den kunskap som krävs för studien och dess 
syfte. Detta antagande styrktes även av att inga företag ville delta i studien, vilka i andra 
sammanhang är att se som intressenter till andra företag, exempelvis leverantörer och kunder. 
På grund av bortfallet ändrades planen för vilka som skulle intervjuas och i studien kommer 
därför enbart revisionsbyråer och Skatteverket att intervjuas. En av de risker som finns med 
att använda revisorer för ett intressentperspektiv är att de kan ha incitament att förespråka 
något av regelverken till följd av framtida uppdrag. Detta är något som läsaren bör ta i 
beaktning vid läsandet av studiens resultat.  
 
Till följd av bortfallet av intervjupersoner blir det för uppsatsen svårt att få ett fullständigt 
intressentperspektiv då enbart en intressent till företagen intervjuas. Vi är medvetna om detta 
problem, men genom intervjuerna med revisionsbyråer tror vi ändå kunna nå ett visst 
intressentperspektiv till följd av intervjupersonernas arbetsuppgifter. Som ovan nämnt så 
anser vi att revisorerna genom daglig kontakt med kunder och deras verksamheter kan se 
kundens företag från flera perspektiv och därmed ge en viss typ av intressentperspektiv. Detta 
bortfall är en naturlig begränsning till följd av när studien genomförs. Om studien istället 
genomförts om några år hade ett mer utförligare intressentperspektiv kunnat fås genom 
intervjuer med intressenter. Se också avsnitt 8.8 Förslag till framtida forskning för fortsatt 
diskussion.  
 
Vi vill uppmärksamma läsaren på studiens bortfall och vilka konsekvenser det får för studien. 
Dock vill vi lyfta fram att studien inte avser undersöka hur intressenter uppfattar företagets 
redovisningsval, utan studiens avser undersöka hur intressenterna påverkas av företagens val 
av redovisningsregelverk. Intervjuer med intressenter hade varit att föredra, som ovan 
beskrivits, men i studien har vi gjort antagandet av revisorerna till följd av sitt yrke ändå kan 
hjälpa oss uppnå ett visst intressentperspektiv.  
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6.2.3 Semistrukturerade intervjuer  
Den form av intervjuer som valdes att genomföras var semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer valdes för att kunna testa studiens problemformulering samt 
underlätta analysen av data med jämförelse mellan teori och data (Bryman, Bell, & Nilsson, 
2005, s. 366). Vid en semistrukturerad intervju används ofta en intervjuguide med olika teman 
och huvudfrågor, dock får intervjupersonen självständigt formulera svaren på frågan och är 
därmed inte lika styrd till fasta svarsalternativ som vid en strukturerad intervju. Vid denna typ 
av intervjuform finns utrymme för avvikelser om intervjupersonen skulle välja att ta upp 
andra intressanta ämnen än de som är tänkta att beröras utifrån intervjuguiden (Justesen, et al., 
2011, s. 46-47; Patel & Davidson, 2011, s. 81). Den semistrukturerade intervjun valdes till 
följd av studiens syfte och forskningsansats, då det empiriska materialet ska jämföras med 
tidigare studier och teorier. Genom den semistrukturerade intervjumodellen kommer intervjun 
att kunna riktas mot intressentperspektivet på de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3, 
vilket hade varit svårare om en ostrukturerad intervju hade valts. En utav de nackdelar som 
finns med semistrukturerade intervjuer, jämfört med den ostrukturerade intervjun, är att 
intervjuguiden kan komma att vara ett hinder för att få en sann bild av intervjupersonens 
världsbild (Bryman, et al., 2005, s. 366). Den ostrukturerade intervjun valdes ändock bort då 
studiens teoretiska syfte är att få en förståelse för om intressentteorin, teorin om 
informationsasymmetrin samt agentteorin kan användas för att få en förståelse för uppsatsens 
praktiska syfte. En ostrukturerad intervju kunde ha lett till att följande teorier inte 
diskuterades under intervjun, vilket hade försvårat analyseringen av det empiriska materialet.  
 
Målet med intervjuerna har varit att försöka hålla de på samma sätt vid alla intervjutillfällen 
för att förutsättningarna ska vara så identiska som de möjligtvis kan vara. Då 
redovisningsspecialisten från Skatteverket har sin arbetsplats i Uppsala, har det för oss tyvärr 
inte funnits möjlighet att göra en personlig intervju. Samma sak gällde för en utav revisorerna 
då dennes arbetsplats var i Falun. Till följd av att den utrustning som finns på Service Center 
vid Umeå universitet endast tillhandahåller inspelningsrustning för fast telefon, och ingen av 
författarna har tillgång till en sådan privat, valdes intervjuerna för dessa två att göras via mejl. 
Nackdelen med intervjuer som görs via mejl är att ingen personlig kontakt fås mellan 
intervjuaren och intervjupersonen och inget kroppsspråk eller betoningar ges. Detta gör att det 
blir svårare för oss att ställa följdfrågor och därigenom få svar på det vi söker. Till följd av 
detta kräver denna intervjuform att både intervjuaren och intervjupersonen är duktiga på att 
uttrycka sig skriftligt för att man ska kunna förstå varandra. Fördelarna med en mejlintervju, 
om ovanstående problem undviks, är att svaren blir kortare och mer tydligt formulerade 
jämfört med en personlig intervju. Om svaren är välmotiverat kan det vara lättare att 
analysera en mejlintervju. Vi är dock medvetna om de problem som finns med mejlintervjuer 
och har för avsikt att ha en god kommunikation med intervjupersonen. Efter inlämnandet av 
intervjusvaren kommer dessa att analyseras och om frågor kring formuleringar eller 
motiveringar saknas kommer en dialog att föras med intervjupersonen för att dessa 
frågetecken ska korrigeras. För alla övriga revisorer utfördes intervjuerna på respektive byrås 
kontor i närvaro av oss båda två författare. Fördelen med denna form av intervjuer är att vi 
kan uppfatta intervjupersonens kroppsspråk och det blir även enklare att ställa kompletterande 
frågor om man inte tycker att man får ett tillräckligt fullständigt svar. 
 

6.2.4 Utformning av intervjuguide 
Intervjuguiden skapades med hjälp av teorikapitlen 3, 4 och 5 i denna uppsats. Målet med 
skapandet av intervjuguiden är att få en så hög grad av standardisering av frågorna som 
möjligt för att på detta sätt lättare kunna jämföra svaren mellan intervjupersonerna (Patel & 
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Davidson, 2011, s. 76). Intervjuguiden är skapad utifrån olika teman, baserat på avsnitt från 
teorikapitlet, för att intervjun ska få ett naturligt flyt (Bryman, et al., 2005, s. 369). Från de 
öppna frågorna har även delfrågor skapats om intervjupersonen skulle ge otillräckliga svar 
(Graham 2005 s.70 refererad i Justesen et al., 2011, s. 46-47). Intervjuguiden är utformad med 
så korta frågor som möjligt för att de ska bli så lätta för intervjupersonen som möjligt att 
förstå. Med längre frågor är det inte lika lätt för den intervjuade att förstå vad som menas med 
frågorna. (Justesen, et al., 2011, s. 50) 
 
Intervjuguiden är utformad så att intervjun börjar med allmänna frågor om intervjupersonen 
så som bakgrund och vilken erfarenhet personen i fråga har om K-regelverken. Efter denna 
allmänna del är de mer specifika frågorna uppdelade efter fem olika teman, nämligen: 
skillnaderna mellan regelverken, princip- och regelbaserade regelverk, intressentteorin, teorin 
om informationsasymmetrin och sist agentteorin. Intervjuguiden avslutas med att 
intervjupersonen får tillägga eller belysa något som han/hon tycker har saknats under 
intervjun. Den intervjuguide som användes vid intervjuerna finns att se i bilaga 2 och bilaga 
3. Vid skapandet av intervjuguiden har hänsyn tagits till de personer som ska bli intervjuade 
då de intervjuade personerna har olika yrkesroller och bakgrunder (Graham 2005 s.70 
refererad i Justesen et al., 2011, s. 46-47). Till följd av detta har en intervjuguide skapats för 
revisorerna och en annan till redovisningsspecialisten på Skatteverket. Frågorna i de två olika 
intervjuguiderna är dock utformade på ett sådant sätt att de belyser samma ämnesområden för 
att på detta sätt underlätta vid analysen.  
 

6.3 Studiens utförande 
 

6.3.1 Genomförandet av intervjuer 
Respondent Typ av intervju Position Tid på 

företaget 
Längd på 
intervju 

Datum 

Person A Personlig intervju Godkänd revisor Ca 12 år 31 minuter 2013-03-26 
Person B Personlig intervju Revisor/manager Ca 6 år  44 minuter 2013-04-04 
Person C 
(två 
personer) 

Personlig intervju Kontorschef 
Auktoriserad 
redovisningskonsult 

Ca 22 år 
Ca 13 år 

23 minuter 2013-04-05 

Person D Personlig intervju Auktoriserad revisor/ 
manager 

Ca 8 år 42 minuter 2013-04-11 

Person E Mejlintervju Auktoriserad revisor Ca 15 år - 2013-04-11 
Skatteverket Mejlintervju Redovisningsspecialist Ca 30 år - 2013-04-12 
Tabell 2. Intervjuerna 

Datumet angivet i mejlintervjuerna är det datum då vi fick svaren av intervjupersonerna.  
 
Ungefär tre veckor innan intervjutillfället kontaktades byråerna av en av oss för att boka in en 
intervju. Då vissa av intervjupersonerna efterfrågade mer specifik information om vad 
intervjun skulle behandla för ämnen skickades cirka en vecka innan alla personliga intervjuer 
ett informationsbrev och intervjuguiden ut via mejl. Se bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4 för 
informationsbrev och intervjuguide. Genom att skicka ut intervjuguiden i förväg kunde 
intervjupersonerna förberedda sig inför intervjun och mer utförliga svar på frågorna kan 
erhållas. Det som dock visade sig vid själva intervjun var att alla intervjupersoner inte hade 
förberett sig, trots möjligheten. Detta var något som delvis visade sig i hur svaren 
formulerades, men till följd av urvalet vi gjorde bidrog ändå alla intervjupersoner till studiens 
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resultat. Ovanstående problem kan ses som kritik mot primärkällorna och något vi kommer ha 
i beaktande vid analysen.  
 
Alla fyra personliga intervjuer genomfördes under vecka 13 till och med vecka 15 år 2013 
och genomfördes på respektive byrås kontor. Intervjuerna tog mellan cirka 25 och 45 minuter. 
Vid intervjuerna användes en diktafon för att underlätta analys av intervjun i efterhand samt 
att vi skulle kunna hålla fullt fokus på intervjun och behövde därigenom inte anteckna under 
intervjun. Detta är en fördel då vi som intervjuare kan erhålla mer uttömmande svar under 
intervjun, till exempel genom följdfrågor. De nackdelar som finns med att spela in en intervju 
och sedan transkribera denna är att om intervjun blir för lång kan transkriberingen resultera i 
många sidor text, vilket gör att analysen försvåras. Samt att vid inspelningen av intervjun kan 
intervjupersonen hämmas av inspelningsutrustningen. (Bryman, et al., 2005, s. 374-375) Av 
de problem som nämns ovan var de främst det senaste, hämning av inspelningsutrustningen, 
som var aktuellt för vår studie. Vid samtliga intervjuer märktes skillnad på intervjupersonerna 
då bandspelaren var av eller på. Genom att vi försökte vara avslappnade och visa intresse för 
det de svarade på våra frågor försökte vi komma runt denna problematik. Dock är vår egen 
slutsats att vi troligen skulle fått mer uttömmande svar om vi inte hade använt en diktafon, 
men samtidigt hade analyseringen av intervjuerna försvårats om så var fallet. Till följd av 
detta valde vi ändå att använda diktafonen vid alla intervjuer för att fördelarna ansågs 
överväga nackdelarna.  
 
Under samtliga intervjuer närvarande båda författarna för att intervjuerna skulle bli så lik 
varandra som möjligt och för att underlätta analyseringen av materialet efter intervjun. Vid 
alla intervjuer ställdes frågorna i stort sätt samma ordning och av samma person. Beroende på 
vilka ämnen som intervjupersonen tog upp under intervjun blev naturligtvis följdfrågorna 
annorlunda vid de olika intervjuerna. Det är också av denna anledning som frågeordningen 
skiljde sig åt vid vissa intervjuer. Genom denna anpassning av intervjuerna på plats ansåg vi 
att mer uttömmande svar om varje ämnesområde kunde ges, samt för att intervjupersonen 
skulle slippa svara på två liknande frågor. Efter första intervjun utvärderades intervjufrågorna 
och vissa frågor exkluderades då de ansågs överflödiga eller besvarades av andra frågor i 
intervjuguiden. Ordningen av frågorna och vilka följdfrågor som ställdes anpassades efter 
intervjusituationen för att skapa förtroende och för att få uttömmande svar. Samtliga frågor i 
intervjuguiden ställdes till samtliga av de intervjuade för att intervjuerna skulle likna 
varandra. Vi eftersträvade även att likna intervjuerna med varandra för att öka jämförbarheten 
och därmed underlätta analysen. Detta kan ha lett till att första intervjun inte blev lika väl 
genomförd som den sista, men denna utveckling anser vi vara naturlig och förståelig då ingen 
av oss arbetat på detta sätt tidigare. För att detta inte ska bli ett problem har kontakt tagits med 
intervjupersonerna om vi efter transkriberingen ansett att något svar behöver förtydligas 
ytterligare. Då intervjuguiden utvecklades allt eftersom intervjuerna avklarades har därför 
ingen pilotstudie genomförts. Genom att ständigt ifrågasätta och utveckla intervjuguiden 
ansåg vi tillföra de fördelar en pilotstudie ger.  
 
Mejlintervjuerna genomfördes också liksom de personliga intervjuerna under vecka 13 till 15 
år 2013. Under vecka 13 mejlades informationsutskicket samt en intervjuguide ut till 
intervjupersonerna och svar på intervjuguiden skulle erhållas senast vecka 15. Tre veckor 
ansågs rimligt för intervjupersonerna att hinna reflektera och svara på frågorna.  
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6.3.2 Access 
Med access menas tillträdet till data och information (Johansson-Lindfors, 1993, s. 135). 
Genom att skicka ut ett informationsbrev innan intervjun, som ovan beskrivet, anser vi att 
access till information från intervjupersonerna har underlättats. I brevet tydliggjordes studiens 
syfte och information om vad intervjuerna skulle användas till. Samma typ av information 
delgavs också intervjupersonen innan inspelningen av intervjun. Detta är ett sätt att skapa 
access i inledningen av intervjun, menar Johansson-Lindfors (1993, s. 136).  
 
Som också beskrivet i avsnitt 6.3.1 spelades intervjuerna in. Detta underlättade, förutom 
analysen av intervjun, även för accessen till information. Genom att vi inte behövde föra 
anteckningar under intervjun kunde vi aktivt lyssna på vad som sades istället. Det aktiva 
lyssnandet är något som skapar förtroende mellan intervjuaren och intervjupersonen, och gör 
att informationsutbytet underlättas. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 137) Den access som vi fick 
under samtliga intervjuer anser vi vara god då mottagandet var positivt hos samtliga samt att 
vi under intervjuerna ställde följdfrågor för att visa på vårt intresse för det intervjupersonen 
sa. Att bedöma accessen hos de intervjuer som genomfördes via mejl anser vi vara svårare att 
avgöra i och med att den personliga kontakten saknas. Dock har vi fått ett positivt bemötande 
även här och båda har visat ett intresse för att besvara frågorna på ett så bra sätt som möjligt. 
Intresse har även visats för uppsatsen som helhet, vilket vi anser tyder på att accessen till 
information varit god då även intervjupersonen har ett intresse av uppsatsens slutsats.  
 
Vid varje intervju fick intervjupersonen möjlighet till att vara anonym i uppsatsen om de så 
önskade. Detta är något som också gör att accessen ökar då intervjupersonen kan lämna mer 
ärliga svar och på detta sätt ökar vår tillgång till information. Att välja att vara anonym kan 
också tyda på att personen inte har tillräckliga kunskaper om ämnet och därför inte vill lämna 
sitt namn. Det finns en risk att så kan vara fallet i denna uppsats, men utifrån det intryck vi 
har fått på intervjuerna är inte att så är fallet. Snarare kan valet till anonymitet lett till mer 
sanningsenliga svar och en uppriktighet kring vad intervjupersonen kan om ämnet.  
 

6.3.3 Bearbetning av data 
Som ovan beskrivet transkriberades intervjuerna efter genomförandet. Detta gjordes för att 
förbättra minnet av intervjun, underlätta för en noggrann analys, kontroll för de halvt 
omedvetna tolkningar som gjorts under intervjun samt för att andra forskare eller läsare ska 
kunna granska materialet. I och med att citat kommer att användas från intervjuerna minskar 
även risken för felcitering i och med transkriberingen, samt att risken för att svar tolkas 
felaktigt minskar. Nackdelen med transkribering är att tid tas från analyseringen av 
intervjuerna, men för vår studie ansåg vi det nödvändigt att transkribera för att få en 
helhetsbild över alla intervjuer och för att underlätta analysen.  
 
Transkriberingen av intervjun skedde så snart som möjligt efter intervjun för att underlätta för 
analyseringen av materialet. Efter transkriberingen av samtliga intervjuer blivit klar läste vi 
genom dessa för att dels få en helhetsbild av studien och för att se att transkriberingen 
överensstämde med det intryck vi fått under intervjun. Sedan lästes varje intervju mer 
noggrant för att kunna få en helhetssyn av intervjun för att sedan kunna gå in i detaljer. Detta 
är också det angreppssätt som Patel & Davidson (2011, s. 29) rekommenderar för att få en så 
fullständig förståelse som möjligt av intervjuerna.  
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6.4 Etiska överväganden 
 
Det är viktigt att vid genomförandet av denna studie överväga vissa etiska principer. De etiska 
krav som ställs är informationskrav, samtyckeskrav, anonymitetskrav, nyttjandekrav samt ett 
krav om att inte ge falska förespeglingar. Informationskravet innebär att vi måste informera 
intervjupersonerna om syftet med studien. Samtyckeskravet innebär att de intervjuade 
personerna måste veta att de ställer upp på intervjun frivilligt och får avbryta om de vill. Det 
är också viktigt att alla personer som intervjuas behandlas konfidentiellt och har rätt att vara 
anonyma. Det ställs även ett nyttjandekrav på samhällsvetenskaplig forskning som innebär att 
allt insamlat material endast får användas för studien. Till sist är det viktigt att den som utför 
studien inte ger de intervjuade personerna falsk information om studien. (Bryman, et al., 2005, 
s. 557) 
 
De etiska överväganden som har gjorts i denna uppsats är att intervjupersonerna, dels vid den 
initiala kontakten och även vid utförandet av intervjun, fick redogjort vad studiens syfte var 
och vad intervjuerna skulle användas till. Detta gjordes för att intervjupersonerna skulle ha 
kännedom om vad intervjuerna de medverkade i skulle användas till och på vilket sätt 
intervjuerna skulle användas. Intervjupersonerna fick också välja frivilligt att vara anonyma, 
vilket vi anser ökar trovärdigheten på studien då vi genom detta kan få mer trovärdiga svar av 
intervjupersonerna i fråga. Genom anonymiteten behövde ej intervjupersonerna vara rädda för 
att uttrycka sin åsikt, vilket vi ansåg viktigt för studien. Under intervjun användes också 
öppna frågor utifrån den semistrukturerade intervjuguiden, vilket gjorde att 
intervjupersonerna själva fick formulera svaren på frågorna. Detta är något som syftar till att 
intervjupersonerna själva ska få belysa det de anser är viktigt utifrån ett huvudtema. Efter 
intervjun har intervjupersonerna kontaktas för godkännande av transkribering, vilket gjordes 
för att intervjupersonerna skulle se vad intervjun hade resulterat i och om tolkningen, genom 
transkriberingen, var korrekt. Vi valde att inte skicka ut empirisammanställningen för att vi 
inte ansåg att det skulle tillföra något ytterligare till uppsatsen eftersom vi där inte hade gjort 
någon annan tolkning än i transkriberingen.   
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 detta kapitel presenteras datainsamlingen som gjorts genom uppsatsens intervjuer. 
Kapitlet är uppdelat efter de olika teoriområdena som finns beskrivna i kapitel 3 till och 

med 5. I början av kapitlet beskrivs intervjupersonerna och fortsätter sedan med 
presentationen av det empiriska materialet.  
 
 

 

7.1 Presentation av intervjupersoner 
 
Person A har jobbat som godkänd revisor i sex år men har jobbat på byrån i totalt 12 år och 
började först som revisorsassistent. Personen har aldrig jobbat med redovisning utan bara med 
revision, men har under tiden på byrån hunnit göra många bokslut. Person A har kommit i 
kontakt med K-regelverken dels genom intern information inom byrån och dels genom 
litteratur så som exempelvis branschtidningen Balans.  
 
Person B jobbar som revisor och manager, vilket innebär att personen leder arbeten ute hos 
kunder och på revisionsuppdrag. Personen är utbildad civilekonom och har jobbat inom byrån 
på olika orter i totalt fem år. Personen jobbar främst med små och medelstora bolag. Personen 
har jobbat med K-regelverken genom projekt med vissa kunder där de presenterar regelverken 
och visar vilka skillnader det kommer att bli jämfört med hur de redovisar idag.  
 
Intervjun med Person C gjordes med två personer från byrån. Den ena jobbar både med 
redovisning och revision och är kontorschef på byrån där denne har jobbat i 22 år. Den andra 
jobbar som auktoriserad redovisningskonsult och har jobbat på byrån i 13 år. De har kommit i 
kontakt med K-regelverken genom att de internt inom byrån haft seminarium. Sedan har de 
även haft seminarium för kunderna om regelverken.  
 
Person D jobbar som auktoriserad revisor och manager på byrån. Personen är utbildad 
civilekonom och har jobbat inom byrån i åtta år. I ungefär fem år har personen jobbat på 
avdelningen för specialiserade redovisningsfrågor med utredningar om olika 
redovisningsfrågeställningar.    
 
Person E jobbar som auktoriserad revisor och har jobbat i över 15 år. Personen har en 
ekonomexamen. Arbetsuppgifterna består främst av revision, men även av en del 
redovisningsfrågor. Personen har kommit i kontakt med K-regelverken genom kurser, men 
jobbar även med dessa frågor nästan dagligen.  
 

I 
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Personen som intervjuades på Skatteverket har jobbat med taxering, revision, processföring 
med mera på Skatteverket i 30 år. De senaste åren har personen jobbat som 
redovisningsspecialist på rättsavdelningen på Skatteverket. Personen är utbildad civilekonom 
med inriktning redovisning och revision. Personen har även under några år jobbat på BFNs 
kansli. Personen har kommit i kontakt med K-regelverken dels genom att ingå i BFNs 
arbetsgrupp vid framtagandet av några av regelverken och dels genom sitt arbete på BFNs 
kansli. Personen kommer dessutom i kontakt med regelverken dagligen i sitt arbete med 
rättsligt stöd.  
 

7.2 Empiriredovisning revisorer 
 

7.2.1 Skillnader mellan regelverken 
 Viktigaste aspekten Största skillnaden Skillnadernas effekt 

på redovisningen 
utifrån intressenterna 

Person A Storleken på företaget Komponentavskrivningar, 
egenupparbetade 
immateriella 
anläggningstillgångar, 
indirekta 
tillverkningskostnader i 
varulagret 

Utifrån banken har 
indirekta 
tillverkningskostnader 
i varulagret störst 
effekt 

Person B Företagsstruktur, 
verksamhet & 
intressenter 

Regelbaserat & 
principbaserat, 
komponentavskrivning, 
finansiell leasing, 
successiv vinstavräkning 
samt egenupparbetade 
immateriella 
anläggningstillgångar 

Olika effekt beroende 
på vilken intressent. 
Finansiell leasing stor 
effekt på banken som 
intressent 

Person C Företagets verksamhet Komponentavskrivning, 
pågående arbeten samt 
successiv vinstavräkning 

Verksamheter med 
mycket varulager, 
mycket produkter i 
arbete & mycket 
fastighetsvärden 

Person D Företagets verksamhet Regelbaserat & 
principbaserat, 
komponentavskrivningar, 
egenupparbetade 
immateriella 
anläggningstillgångar, 
finansiell leasing 

Finansiell leasing stor 
effekt på banken som 
intressent, 
kostnadsslagsindelad 
& funktionsindelad 
resultaträkning 

Person E Storleken på företaget Regelbaserat & 
principbaserat, 
stoppreglerna i K2 

Har störst effekt att K2 
är lättare att förstå 

Tabell 3. Svar angående skillnader mellan regelverken 

 
Vid valet mellan K2 och K3 finns det olika aspekter att ta hänsyn till. Person A anser att den 
viktigaste aspekten att ta hänsyn till är storleken på bolaget. Om det är ett stort bolag finns det 
inget att välja på men om det är ett litet bolag utan några komplicerade frågor passar K2 bäst. 
Person A anser även att det beror på vad det är för typ av bolag och vilka tillgångar som finns 
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och menar därmed att om man kan välja K2 bör företag börja med det regelverket. Även 
person E anser att den viktigaste aspekten att ta hänsyn till är storleken på företaget. Person E 
anser även att företagen bör ta hänsyn till de olika förenklingsreglerna och vilka möjligheter 
till val av redovisningsmetoder det finns och hur dessa passar sitt företag. Till sist anser 
person E att man till viss mån även bör ta hänsyn till vad man har för intressenter och vad 
man har för struktur på företaget. Både person C och person D anser att företagets verksamhet 
är den viktigaste aspekten att ta hänsyn till. Företaget bör ta hänsyn till vilka tillgångar de har 
men även tänka på vad man vill uppnå med företaget och vilka tillväxtambitioner man har. 
Person B anser att det är tre aspekter som man bör ta hänsyn till, företagsstruktur, verksamhet 
och intressenter vid valet av regelverk. När det gäller företagsstrukturen måste man fundera 
på hur många anställda man har, hur stor omsättning man har och hur stora tillgångar man 
har. Om företaget har möjlighet att välja mellan K2 och K3 bör de fundera på om de är så 
pass nära att bli tvingade att välja K3 att de ändå, fast de inte uppfyller kriterierna i ÅRL (SFS 
1995:1554), bör välja K3. Risken är annars att anpassning till K2 sker och att företaget efter 
några år måste ändra redovisningen igen då man uppfyller kriterierna för att bli tvingad till 
K3. Företagen måste även fundera på vilken typ av koncern de tillhör och vad koncernen 
tillämpar för redovisningsregler. När det gäller verksamheten måste företagen fundera på vad 
man har för typ av verksamhet; om man tillverkar varor, är ett fastighetsbolag, har stora 
utgifter för utvecklingsarbete som behöver aktiveras, har man finansiell leasing och vill man 
redovisa den. Alla dessa exempel skiljer sig mellan K2 och K3 och företagen måste därför ta 
ställning till hur man vill redovisa dessa. Den tredje aspekten är intressenterna och det är även 
viktigt att företagen funderar på vad man har för typ av intressenter och vilken typ av 
information de är intresserade utav. Som företag måste man beakta krav från externa 
styrelsemedlemmar, om företaget har sådana, men även ta hänsyn till eventuella långivare och 
vilka typer av krav de ställer på redovisningen, samt om det finns några förändringar framåt i 
tiden gällande ägarstrukturen.  
 
Det finns ett antal skillnader mellan K2 och K3 som för vissa företag kan bli avgörande i valet 
mellan dem. Person B, person C och person E anser att den största skillnaden är att K2 är 
väldigt styrt och förenklat, eftersom det är regelbaserat, medan K3 har större möjlighet till 
flexibilitet och är principbaserat.  
 
“ ... de viktigaste skillnaderna är väl egentligen att K3 är ett principbaserat regelverk och K2 
är ett regel- och förenklingsregelverk som är frivilligt …“ 
Person B 
 
Person B menar att detta är den största skillnaden, men anser vidare att de viktigaste specifika 
skillnaderna är komponentavskrivning, finansiell leasing, successiv vinstavräkning samt att 
man inte får aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar i K2. Även person 
A och person D anser att de viktigaste skillnaderna är just komponentavskrivningar och att 
man inte får aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. Person D nämner 
även finansiell leasing men menar att den skillnaden inte kommer få stor praktisk betydelse 
eftersom det endast är koncerner som måste redovisa finansiell leasing. För den enskilda 
legala enheten finns möjligheten att redovisa all leasing som operationell i både K2 och K3. 
Person A anser även att skillnaden i möjlighet att ta upp indirekta tillverkningskostnader i 
lagret, vilket är tillåtet i K3 men inte i K2, är en viktig skillnad. Person C anser att de 
viktigaste specifika skillnaderna mellan K2 och K3 är komponentavskrivning, pågående 
arbeten och hur man som entreprenadföretag ska hantera successiv vinstavräkning. Person D 
nämner att möjligheten att upprätta antingen en kostnadsslagsindelad eller en 
funktionsindelad resultaträkning skiljer sig mellan regelverken eftersom det endast är tillåtet 



54 
	  

med kostnadsslagsindelad resultaträkning i K2. Dock menar person D att denna skillnad 
främst påverkar presentationen och inte redovisningen. Person E anser, till skillnad från 
övriga, att de viktigaste specifika skillnaderna är stoppreglerna som finns i K2 som bland 
annat medför att balanserade utgifter måste kostnadsföras direkt och att man inte kan skriva 
upp fastigheter till marknadsvärdet utan endast till taxeringsvärdet. Person B förtydligar att 
dessa skillnader har olika mycket betydelse beroende på vad man har för typ av företag och 
vad man har för typ av verksamhet.  
 
Skillnaderna mellan K2 och K3 har olika effekt på redovisningen utifrån intressenternas 
perspektiv och intressenter kan påverkas på varierande sätt av skillnaderna. Person B anser att 
beroende på vilken typ av intressent man är har skillnaderna mellan regelverken olika effekt. 
Utifrån bankens perspektiv som intressent anser person A att regeln att man inte får ta upp 
indirekta kostnader i lagret enligt K2 kan ha störst effekt eftersom resultatet påverkas i stor 
utsträckning, och blir avsevärt sämre om man redovisar enligt K2 istället för K3. I likhet med 
person A anser även person C att det är verksamheter med ett betydande egentillverkat 
varulager som har störst effekt på redovisningen för intressenterna. Person C påpekar också 
att företag som har mycket produkter i arbete samt mycket fastighetsvärden är skillnader i 
regelverken som kommer ha stor effekt för intressenterna. Både person B och person D anser 
att utifrån ett intressentperspektiv kan skillnaden i finansiell leasing vara av intresse, eftersom 
när man tar upp finansiell leasing i balansräkningen påverkas företagens nyckeltal, som 
exempelvis soliditeten. En intressent som kan påverkas av detta är framförallt banken 
eftersom de beaktar företagets soliditet vid beslut om att bevilja krediter till företaget. Person 
D påpekar dock, som ovan nämnt, att det i juridisk person inte kommer ha så stor betydelse 
och anser att en annan skillnad som kan ha effekt på redovisningen är möjligheten att upprätta 
en kostnadsslagindelad eller en funktionsindelad resultaträkning. Person E anser att det för 
intressenterna har störst effekt att K2 är lättare att förstå och att de flesta kan läsa sig till hur 
företaget har redovisat genom att läsa regelverket.   
 

7.2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 Ger K2 och K3 en 

rättvisande bild 
Försiktighetsprincipen 
och rättvisande bild i 
K2? 

Uppfyller K2 och K3 
god redovisningssed 

Person A Ja Nej Ja 
Person B Risk att K2 inte ger en 

rättvisande bild 
Ja, 
försiktighetsprincipen 
gäller dock även i K3 
men med större 
utrymme för tolkning 

Ja 

Person C Ja Nej, 
försiktighetsprincipen 
regleras i ÅRL, gäller 
både K2 & K3 

Ja 

Person D Risk att K2 inte ger en 
lika rättvisande bild 
som K3 

Nej, 
försiktighetsprincipen 
regleras i ÅRL, gäller 
både K2 & K3 

Ja 

Person E Risk att K2 inte ger en 
rättvisande bild 

Nej, 
försiktighetsprincipen 
regleras i ÅRL, gäller 
både K2 & K3. 

Ja 

Tabell 4. Svar angående de kvalitativa egenskaperna 
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Redovisningen ska enligt ÅRL (SFS 1995:1554) ge en rättvisande bild av företagets ställning 
men frågan är om både K2 och K3 kommer kunna ge ett rättvisande bild av företaget ställning 
i alla avseenden. Person A anser att båda regelverken kommer ge en rättvisande bild eftersom 
de företag som väljer K2 kommer ha så pass enkla balansräkningar att en rättvisande bild 
kommer att kunna uppnås i alla fall. Angående K3 menar person A att det kan bli tydligare att 
en rättvisande bild har givits i K3 då företagen kan välja redovisningsmetoder som passar just 
sin verksamhet. Övriga personer anser att K3 kommer kunna ge en mer rättvisande 
redovisning. Person B menar att det finns en risk att K2 inte ger en rättvisande bild eftersom 
det finns schablonregler, stoppregler och förenklingsregler. Dock menar person B att detta 
nog inte är en risk för de små företagen utan snarare för de företag som är på gränsen till ett 
större företag men redovisar enligt K2. Person C anser att för de mindre bolagen med enkla 
verksamheter inte kommer bli någon direkt skillnad att redovisa enligt K2 eller K3 och för 
dem bör båda ge en rättvisande bild. Person D påpekar att på ett sätt ger båda en rättvisande 
bild, eftersom om företaget följer regelverket ger de en rättvisande bild inom ramen för 
regelverket. Person D nämner dock, precis som person B, att det i K2 finns schablonregler 
och förenklingsregler och man därmed kanske inte ger en lika rättvisande bild som med K3.  
 
K2 bygger i större utsträckning på försiktighetsprincipen, jämfört med K3, vilket påverkar 
reglerna i regelverken. Ur den aspekten, kan det bli svårare för företagen att redovisa en 
rättvisande bild, vilket i sin tur kan påverka företagens intressenter. Person B tror att detta kan 
göra att det blir svårare att redovisa en rättvisande bild medan de övriga respondenterna anser 
att det ur denna aspekt inte kommer att bli svårare. Person B nämner att försiktighetsprincipen 
är en generell regel i redovisning och därmed även tillämpas inom K3 men skillnaden blir att 
det finns större utrymme för tolkning av redovisningsreglerna i K3. Person C, person D och 
person E påpekar att försiktighetsprincipen regleras i ÅRL (SFS 1995:1554) och därmed 
gäller i både K2 och K3. Person D menar att försiktighetsprincipen i K2 innebär att man inte 
får redovisa till verkligt värde och menar att det snarare är förenklingsprincipen som gör det 
svårare att ge en rättvisande bild. Enligt person E innebär försiktighetsprincipen i K2 att man 
får en försiktig värdering medan den i K3 innebär en mer subjektiv bedömning, vilket också 
kan påverka om en rättvisande bild ges.  
 
God redovisningssed är grunden i svensk redovisning och frågan är om både K2 och K3 
uppfyller god redovisningssed samt om de är skapade utifrån det som var god redovisningssed 
innan regelverken implementerades. Alla respondenter anser att både K2 och K3 uppfyller 
god redovisningssed. Alla anser även att de är skapade utifrån det som innan K2 och K3 kom 
var god redovisningssed eftersom det är BFN som tagit fram dem och de har utgått från de 
regler och praxis som fanns. Person D menar också att båda regelverken kommer att bli god 
redovisningssed för de olika kategorierna av företag.  
 

7.2.3 Princip- och regelbaserade regelverk 
 Märks det att K2 är 

regelbaserat och K3 
är principbaserat 

För- & 
nackdelar 
regelbaserat 

För- & 
nackdelar 
principbaserat 

Viktigt som 
företag att 
förstå princip- 
& regelbaserat 

Person A Det kommer märkas 
på deras 
redovisningsprinciper 

Fördel: Ingen 
fundering hur allt 
är värderat 
Nackdel: Väldigt 
styrt 

Nackdel: Mer 
komplicerat, 
kräver mer 
kompetens 

Nej, mer viktigt 
att förstå hur 
skillnaderna 
påverkar deras 
företag 
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Person B K3 kommer ge mer 
information 

Fördel: Tydligt, 
färre 
upplysningar, 
förenklingsregler 
Nackdel: Strikt, 
mindre 
flexibilitet, 
mindre 
transparens 

Fördel: Större 
flexibilitet och 
transparens 
Nackdel: Krävs 
mer kompetens 
och 
administration 

Ja, men viktigare 
att förstå hur 
skillnaderna 
påverkar deras 
företag 

Person C Nästan inga 
upplysningar i K2 

Fördel: Lätt att 
läsa hur man ska 
göra 

Nackdel: Krävs 
mer kompetens 

Ja, men viktigare 
att förstå hur 
skillnaderna 
påverkar deras 
företag 

Person D K3 kommer ge mer 
information 

Fördel: Vet hur 
man ska redovisa 
& alla gör lika 
Nackdel: Inte 
tillåtet att utforma 
principerna 
utifrån sitt företag 

Fördel: Större 
möjlighet att 
utforma och 
förklara 
Nackdel: Inte 
tillräcklig 
information för 
förståelse 

Ja det är viktigt 
att förstå 
skillnaden och 
påverkan på 
redovisningen 

Person E Med K2 kommer alla 
årsredovisningar se 
likadana ut 

Fördel: Vet hur 
man ska redovisa 
& alla gör lika 
Nackdel: Mindre 
flexibilitet 

 Ja men för 
mindre företag 
viktigare med 
förenklingar och 
besparingar 

Tabell 5. Svar angående princip- och regelbaserade regelverk 

 
K2 är ett regelbaserat regelverk och K3 är ett principbaserat regelverk och det kommer 
troligen att märkas på informationen i årsredovisningarna, men frågan är hur det kommer att 
märkas. Person A tror att det kommer att märkas på redovisningsprinciperna eftersom att om 
man tillämpar K2 kommer företagen skriva att de följt BFNs allmänna rekommendation 
2008:1 och så många fler upplysningar kommer de ej att behöva lämna annat än hur 
avskrivningar och pågående arbete har beräknats. Person A tror att redovisningen enligt K3 
kommer innebära att företagen behöver skriva mer hur redovisningen har beräknats och vilka 
bedömningar som har gjorts. Även de övriga nämner att skillnaden kommer att synas i 
tilläggsupplysningarna eftersom det kommer behövas väldigt lite upplysningar i K2.  
 
“... K3 kommer ge mer information ändå i årsredovisningen än vad K2 kommer att göra” 
Person D 
 
Både person B och person D tror att en K3 årsredovisning kommer ge mer information än en 
K2 årsredovisning. Person B menar att de i K2 har tagit fram en mall för hur årsredovisningen 
ska se ut och några avvikelser från den är egentligen inte möjlig. Person E nämner också detta 
och menar att företag som tillämpar K2 därför kommer att få årsredovisningar som ser 
likadana ut då samma mall har följts. Person D menar att det här gör att det är väldigt tydligt 
vad som ska finnas med och vad som ska stå var. Vidare menar denne att eftersom det finns 
förenklingsregler för mindre företag som tillämpar K3 kommer inte skillnaderna blir så stora 
oavsett vilket regelverk de väljer att tillämpa.  
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Det finns både för- och nackdelar med att tillämpa ett regelbaserat regelverk respektive ett 
principbaserat regelverk och de två regelverken får olika effekt på intressenterna. Person B 
menar att fördelarna med ett regelbaserat regelverk är att det är tydligt vad som gäller, det 
krävs färre upplysningar och det finns förenklingsregler. Person A tycker att det med 
regelbaserade regelverk är en fördel att man inte behöver ha några funderingar på hur man har 
värderat allt. Person C anser att en fördel med regelbaserade regelverk är att det är enkelt att 
läsa hur man som företag ska redovisa. Person D och person E tycker att det är en fördel att 
man med ett regelbaserat regelverk vet hur man ska redovisa och att alla företag redovisar 
samma transaktion på samma sätt. Nackdelar med ett regelbaserat regelverk är enligt person 
A att man som företag blir väldigt styrd. Även person B menar detta eftersom ett regelbaserat 
regelverk är ganska strikt, mindre flexibelt samt att det finns ett antal stoppregler och därmed 
anser person B att det blir mindre transparens i redovisningen. Person D anser att det med 
regelbaserade regelverk har en nackdel i och med att det inte i samma utsträckning som ett 
principbaserat är tillåtet att utforma sina egna principer. Person E menar att de främsta 
nackdelarna med ett regelbaserat regelverk är att regelverket inte ger företagen den flexibilitet 
som krävs ibland och därmed riskerar företaget att inte ge en rättvisande bild av företagets 
verksamhet.  
 
Fördelen med att tillämpa ett principbaserat regelverk är enligt person B att det är större 
flexibilitet och transparens i redovisningen. Person D menar också att det är en fördel att man 
som företag har större möjlighet att utforma och förklara hur man gjort och vilka principer 
man följt. En nackdel med ett principbaserat regelverk är enligt person A att det blir mer 
komplicerat eftersom företaget då måste utgå från vad som passar bäst för sin egen 
verksamhet och därmed krävs mer kompetens och administration. Även övriga 
intervjupersoner lyfter fram detta. Person D menar att en annan nackdel med ett 
principbaserat regelverk kan uppstå om företaget inte ger tillräckligt med information i 
årsredovisningen för att en intressent ska förstå vilka beräkningar och bedömningar som har 
gjorts. Jämförelsevis menar ändock person B att intressenterna får mer information i en 
principbaserad årsredovisning än i en regelbaserat årsredovisning. Person A påpekar att det är 
viktigt utifrån intressenterna att företaget beskriver vilka redovisningsprinciperna och 
värderingsregler de har använt sig av.  
 
Vidare berördes om det för företagen var viktigt att förstå att K2 är ett regelbaserat och K3 är 
ett principbaserat regelverk, samt om det är en avgörande faktor i valet mellan regelverken. 
Person A anser att det för de mindre företagen inte kommer vara viktigt att förstå den 
skillnaden och menar att det är viktigare att de förstår hur skillnaderna kommer att påverka 
just deras företag.  
 
“Det är viktigt att förstå vad skillnaden är, men det är viktigare att förstå vad skillnaden blir 
för mitt företag.” 
Person B 
 
Övriga respondenter anser att det kommer vara viktigt att förstå denna skillnad men precis 
som person A anser de att det är viktigare att företagen förstår hur skillnaderna kommer 
påverka redovisningen i deras företag och vad det ger för möjligheter för dem. Person E anser 
dock att för många mindre företag kommer denna skillnad inte vara så viktig utan det kommer 
vara viktigare med förenklingar och kostnadsbesparingar.  
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7.2.4 Intressentteorin 
 Användarvänlighet, 

fatta välgrundade 
beslut som intressent 

Intressenternas 
inflytande på 
redovisningen 

Intressenternas 
möjlighet att påverka 
redovisningen i K2 
och K3 

Person A Får inte lika mycket 
information i en K2 
årsredovisning 

Intressenterna har inte 
så stort inflytande på 
redovisningen 

Större möjlighet att 
påverka redovisningen 
i K3 

Person B Lika lätt att fatta 
välgrundade beslut i 
både K2 och K3 

Inflytandet beror på 
vilken intressent det är 

Större möjlighet att 
påverka redovisningen 
i K3 

Person C Lika lätt att fatta 
välgrundade beslut i 
både K2 och K3 

Intressenterna har inte 
så stort inflytande på 
redovisningen 

 

Person D K3 ger bättre möjlighet 
att fatta välgrundade 
beslut 

Inflytandet beror på 
vilken intressent det är 

Större möjlighet att 
påverka redovisningen 
i K3 

Person E Lika lätt att fatta 
välgrundade beslut i 
både K2 och K3 

Intressenterna har stort 
inflytande om företaget 
är beroende av den 
intressenten 

Inte så stor möjlighet 
att påverka i något av 
regelverken 

Tabell 6. Svar kopplade till intressentteorin 

 
Informationen som ges om företagets ställning och resultat kommer att skilja sig mellan K2 
och K3 men kommer det göra att användarvänligheten skiljer sig mellan regelverken? Då 
företagets intressenter använder årsredovisningen för att ta välgrundade beslut är det för 
intressenterna viktigt att se hur informationen i redovisningen skiljer sig åt. Kommer 
möjligheten att fatta välgrundade beslut att skilja sig mellan K2 och K3? Person A anser att 
eftersom K2 är väldigt strikt och årsredovisningen ska ha en viss uppställning får man som 
intressent ingen vägledning om hur företaget har värderat olika saker. Person A anser vidare 
att detta gör att man som intressent inte får ut lika mycket information av en K2 
årsredovisning.  
 
“Det krävs mer av en intressent som läser en K3 årsredovisning eftersom det är ett mer 
komplicerat regelverk och mer öppet för tolkning.” 
Person C 
 
Person B, person C och person E anser alla att det inte kommer vara någon skillnad i 
användarvänligheten mellan regelverken och det kommer gå att fatta lika välgrundade beslut 
utifrån både K2 och K3. Person C menar att det beror på att K2 är förenklat men inte så 
förenklat att det inte blir rättvisande. Person B motiverar antagandet att det inte blir lättare att 
fatta mer välgrundade beslut utifrån en K3 årsredovisning med att K3 är ett mer komplext 
regelverk. Person D tror, till skillnad från de andra, att K3 bättre kommer spegla den 
ekonomiska ställningen i företag och därmed ge bättre möjlighet för intressenterna att fatta 
välgrundade beslut.        
 
Är det så att företagets intressenter har inflytande på företagets redovisning, och hur stort 
inflytande har de i sådana fall? Person B och person D anser att hur stort inflytande 
intressenten har beror på vad det är för intressent. Båda anser att det ofta är ägarna i ett 
mindre företag som har störst inflytande, men i många fall har även företagsledningen ett stort 
inflytande på redovisningen. I ett större företag anser de att intressenterna har mindre 
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inflytande och att det är främst ägarna genom styrelse och företagsledning som kan påverka 
redovisningen. Vidare anser de att banken som intressent påverka redovisningen i viss 
utsträckning genom olika krav på nyckeltal. Person A och person C anser inte att 
intressenterna har så stort inflytande på företagets redovisning. Möjligtvis anser person A att 
de indirekt kan påverka genom att företaget vill visa ett bättre eller sämre resultat för 
konkurrenterna. Person E tror att företagets intressenter kan ha ett stort inflytande på 
redovisningen utifrån hur beroende företaget är av just den intressenten. 
 
Eftersom det finns skillnader mellan K2 och K3 är en intressant frågeställning att få en 
förståelse för om intressenterna har olika stor möjlighet att påverka företagens redovisning i 
de två regelverken. Person A, person B och person D anser alla att intressenterna bör ha större 
möjlighet att påverka redovisningen i företag som tillämpar K3 eftersom det finns mer 
valmöjligheter och större flexibilitet i K3. Person E menar att intressenterna inte har så stor 
möjlighet att påverka redovisningen i något av regelverken utan tror snarare att bolaget vill 
påverka sin redovisning så att det passar en viss intressent. Person B, person C och person D 
menar att ett större företag generellt har fler intressenter än ett mindre företag och därför bör 
ett K3 företag ha fler intressenter än ett K2 företag. Person C menar därmed att det kan vara 
så att intressenterna är mer beroende av årsredovisningen i ett K3 företag. Två av 
respondenterna tror att banken är den intressent som har mest inflytande på redovisningen 
medan övriga respondenter tror att det är ägarna som är den intressent som har störst 
inflytande.    
 

7.2.5 Informationsasymmetri 
 Skillnad i informationsutbytet i K2 och K3 
Person A Intressenterna får mer information i en K3 årsredovisning 
Person B Får lite mer information i K3 men informationsutbytet kommer inte skilja 

sig 
Person C Informationsutbytet kommer inte skilja sig 
Person D Informationsutbytet kommer att skilja sig, svårare att bedöma hela 

potentialen i företaget utifrån K2 
Person E  
Tabell 7. Svar kopplade till informationsasymmetri 

 
Informationsutbytet som sker mellan företaget och dess intressenter kan påverkas av 
skillnaderna som finns mellan K2 och K3. Att K2 består av vissa förenklingsregler kan ha en 
påverkan på informationsutbytet. Person A anser att intressenterna inte får mycket 
information i en K2 årsredovisning och tror att en K3 årsredovisning kommer ge mer 
information. Person B anser att förenklingsreglerna inte påverkar informationsutbytet 
eftersom det fortfarande kommer gå att ta fram rapporter och visa resultat och ställning. Trots 
att uppställningsformerna ser lite olika ut mellan K2 och K3 och att man får ut lite mer 
information i en K3 årsredovisning tror inte person B att informationsutbytet kommer 
påverkas. Person C anser att man som intressent måste vara väl insatt i vad det är för 
skillnader om man ska förstå att det kan vara en skillnad och därmed kommer inte 
informationsutbytet att påverkas. Person D tror att informationsutbytet kan komma att 
påverkas. Det beror främst på att i K2 vet man vad man får och man vet hur ramarna ser ut 
men det kommer vara mindre information i en K2 årsredovisning än en K3 årsredovisning 
vilket gör att det kan vara svårare att bedöma hela potentialen i företaget utifrån K2.   
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7.2.6 Agentteorin 
 Skiljer sig revisionen mellan K2 

och K3 
Vad beror skillnaden i revisionen 
på 

Person A Revisionen kommer vara mer 
omfattande för ett K3 företag 

Beror på företagets komplexitet 

Person B Tror inte revisionen kommer skilja 
sig mycket från idag 

Beror på företagets struktur, storlek 
och intressenter 

Person C Revisionen kommer vara mer 
omfattande för ett K3 företag 

Beror på företagets storlek 

Person D Revisionen kommer vara mer 
omfattande för ett K3 företag 

Beror på företagets storlek och det 
större utrymmet för tolkningar i K3 

Person E Revisionen kommer vara mer 
omfattande för ett K3 företag 

Beror både för företagets storlek och 
skillnaderna i regelverken 

Tabell 8. Svar kopplade till agentteorin 

 
Eftersom det mellan K2 och K3 finns skillnader, kan det vara så att revisionen också kommer 
skilja sig mellan dessa två? I början vid implementeringen av regelverken tror person A och 
person B att det kommer krävas mer vid revisionen jämfört med innan regelverken kom. 
Person A menar att det kommer ställas högre krav på revisorerna vid revidering av K3 och de 
måste säkerställa att företagen hållit sig inom ramarna för regelverket. Person A tror vidare att 
revisionen kommer bli mer omfattande för ett K3 företag än för ett K2 företag. Person B tror 
att revisionen av K2 inte kommer skilja sig mycket från idag. Vid revisionen av K3 företag 
tror person B att det vid första revisionen kommer krävas lite mer för att säkerställa att de följt 
regelverket men sen kommer inte revisionen förändras från idag. Person C, person D och 
person E tror att revisionen av ett K3 företag kommer vara mer omfattande än revisionen av 
ett K2 företag. Person C anser detta eftersom det i K3 behöver göras många egna 
bedömningar och beräkningar av företaget. Med K3 krävs det mer bredd och djup för att få en 
förståelse för företaget. Person C menar därför att K3 kommer innebära mer jobb än K2, men 
det kommer inte bli mer jobb än det var innan regelverken implementerades. K2 kommer 
snarare göra att revisionen tar mindre tid. Person D och person E tror att revisionen kommer 
skilja sig mellan K3 och K2 eftersom K3 har mer inslag av bedömningar medan det i K2 är 
mer tydligt vad företaget får och inte får göra.  
 
Vad beror det då på att revisionen skiljer sig åt mellan K2 och K3? Person A anser att 
revisionen skiljer sig åt på grund av företagets komplexitet. I ett stort bolag med enkel 
verksamhet går revisionen snabbt medan det i ett litet företag med en komplex verksamhet 
blir en mer komplex revision eftersom det är mer att sätta sig in i. Person A anser att den 
största insatsen när det gäller revisionen kommer vara på komponentavskrivningen på 
fastigheter. Övriga respondenter anser att det främst är storleken på företaget som avgör 
revisionsinsatsen. Person B säger att de tre viktigaste grundstenarna av avrapporteringen är 
strukturen, storleken och intressenterna.  
 
“Beroende på hur företaget är organiserat utifrån de tre kriterierna avgörs hur revisionen 
utförs”  
Person B 
 
Person D anser att förutom storleken på företaget är det även en avgörande faktor i revisionen 
att det i K3 finns utrymme för mer tolkningar. För ett företag som har fastigheter att redovisa 
kommer revisionen bli mer omfattande med redovisning enligt K3 med 
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komponentavskrivningar än enligt K2. Person D anser därmed att det både är storleken på 
företaget och skillnaderna i regelverken som kommer påverka revisionen.  
 

7.2.7 Övrigt 
I slutet av intervjun fick intervjupersonerna belysa saker och områden som de ville förtydliga 
eller som de inte ansåg hade tagits upp under intervjun. Person E anser att det är viktigare att 
titta på om företaget har en revisor eller inte än vilket regelverk som följs, eftersom slopandet 
av revisionsplikten har gjort att kvalitén på redovisningen har minskat drastiskt. Person A och 
person D anser båda två att införandet av K-regelverken inte kommer att bli så stor skillnad 
mot vad det varit innan. Person A menar att: 
 
“Det jag känner är att man har samlat hela regelverket på ett ställe, sen är det bara 
smådetaljer eller vissa delar som skiljer, och det är det man måste fånga upp. I det stora hela 
är det fortfarande bara debet och kredit” 
Person A 
 
Person D anser att K3 målas upp som en stor sak men tror att det för majoriteten av företagen 
inte kommer att få någon stor effekt för den juridiska personen. Skillnaden kommer snarare 
att vara i koncernredovisningen. Det är få unika företag som kommer märka skillnader. Det 
som är kontroversiellt i K3 är redovisningen av goodwill och att det ska skrivas av på tio år. 
Vid övergången ska man i ingångsbalansräkningen redovisa så som om man alltid har haft tio 
års avskrivningstid. Person D berättar att de har ett företag som kund med 700 Mkr i goodwill 
som de valt att skriva av på 20 år. Vid slutet av år 2013 kommer den kunden att ha gjort 
avskrivningar i nio år. I slutet av år 2013 kommer de att ha cirka 200 miljoner kvar att skriva 
av. Vid övergången till de nya regelverken kommer de därmed endast ha ett års avskrivning 
kvar på goodwill och måste kostnadsföra närmare 200 Mkr mot eget kapital, vilket är mycket 
då de idag har ett eget kapital på 70 Mkr. De måste därför ha ett kapitaltillskott 1/1 2014. Med 
detta exempel menar person D att det endast är för få bolag med speciella tillgångar och 
skulder som regelverken kommer att få en stor skillnad.  
 

7.3 Empiriredovisning Skatteverket 
 
 Skatteverket 
Viktigaste aspekten Storlek på företaget, intressenter & verksamhet 
Vilket regelverk föredrar Skatteverket Ingen synpunkt på valet av regelverk 
Största skillnaden Regelbaserat & principbaserat, förenklings- & 

schablonregler i K2 
Ger K2 och K3 en rättvisande bild Ja 
K2 bygger på försiktighetsprincipen, 
svårare att ge rättvisande bild? 

Försiktighetsprincipen påverkar inte den rättvisande 
bilden 

Uppfyller K2 och K3 god redovisningssed Ja  
Märks det att K2 är regelbaserat och K3 är 
principbaserat 

Vet ej eftersom K3 ska tillämpas först på 
räkenskapsår efter 2013-12-31 

För- & nackdelar regelbaserat Nackdel: Mer regler, litet utrymme för egna 
bedömningar 

För- & nackdelar principbaserat Fördel: Mer utrymme för tolkningar och 
bedömningar 

Vilket av regelverken gör beskattningen 
mer rättvisande 

Inte så stora skillnader i beskattningshänseende, det 
finns skattemässiga ventiler för juridisk person iK3 

Intressenternas inflytande på redovisningen Skatteverket är med vid framtagandet av 
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regelverken 
Intressenternas möjlighet att påverka 
redovisningen i K2 och K3 

Samma möjlighet i båda regelverken 

Annan intressent som kan påverka 
företagets redovisning 

Kanske inte en annan intressent, men skattereglerna 
påverkar redovisningsreglerna utformning 

Skillnad i informationsutbytet i K2 och K3 Informationsutbytet kommer inte skilja sig 
Skillnad i valmöjlighet i redovisningen, 
påverkar det kontrollerbarheten vid 
beskattning 

Nej det påverkar inte kontrollerbarheten 

Tabell 9. Skatteverkets svar 

 
Som beskrivits i tidigare kapitel av denna uppsats har Skatteverket valts att intervjuas. 
Frågorna ställda till Skatteverket är mycket lika de ställda till revisorer, men har anpassats 
efter Skatteverkets relation till företaget.  
 
De viktigaste skillnaderna mellan K2 och K3 utifrån Skatteverkets perspektiv är att K2 är ett 
regelbaserat regelverk, medan K3 är ett principbaserat regelverk, samt skillnaden med de 
förenklings- och schablonregler som återfinns i K2, men inte i K3. Vilket av regelverken som 
företagen väljer att använda har ingen betydelse för Skatteverkets arbete då deras uppgift är 
att utifrån företagens årsredovisningar eller årsbokslut fastställa ett beskattningsbart resultat. 
Skatteverket anser därför inte att det spelar någon roll vilket av regelverken som olika företag 
väljer att tillämpa. Ur Skatteverkets perspektiv påverkas valet av regelverk till följd av 
storleken på företaget, företagets intressenter och även företagets verksamhet. Som exempel 
lyfts fram att företag med immateriella tillgångar bör överväga att tillämpa K3 då dessa 
tillgångar inte får aktiveras i K2. Dock har Skatteverket som intressent svårt att avgöra vilken 
av faktorerna som är den mest avgörande. Precis som Skatteverket anser vissa av revisorerna 
att den viktigaste skillnaden är just att K2 är regelbaserat och K3 är principbaserat. Vidare 
anser revisorerna att de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid valet är storleken på 
företaget, företagets verksamhet och företagets intressenter. Detta stämmer överens med det 
Skatteverket lyfter fram som påverkar valet av regelverk.  
 
Angående god redovisningssed och rättvisande bild anser Skatteverket att båda regelverken 
uppfyller dessa två kriterier. Skatteverket lyfter fram ÅRL (SFS 1995:1554) 2 kap 3§, vilken 
säger att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska som helhet ge en rättvisande bild 
och då inga undantag från detta görs i K2, ger regelverket en rättvisande bild. Att K2 till 
större del baseras på försiktighetsprincipen jämfört med K3 gör inte att K2 ger en mindre 
rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Gällande god redovisningssed hänvisar 
Skatteverket till BFL (SFS 1999:1078) 8 kap 1§, vilken säger att det är BFN som ansvarar för 
utvecklandet av god redovisningssed i Sverige. Då båda regelverken är framtagna av BFN 
anser därför Skatteverket att båda regelverken uppfyller god redovisningssed och det återfinns 
ingen skillnad mellan regelverken. Alla revisorer anser, precis som Skatteverket, att båda 
regelverken uppfyller god redovisningssed av den anledningen att de är framtagna av BFN 
och utgår från regler och praxis som fanns innan.  
 
Som ovan beskrivits menar Skatteverket att en av de viktigaste skillnaderna mellan 
regelverken är att K2 är ett regelbaserat regelverk och att K3 är ett principbaserat regelverk. 
Vilka skillnader som märks i årsredovisningen och årsbokslutet till följd av detta har 
Skatteverket inte kunnat se då K3 ännu inte har börjat tillämpas. Det som dock Skatteverket 
lyfter fram är att ett principbaserat regelverk ger mer utrymme för företagets egna tolkningar 
och bedömningar, jämfört med ett regelbaserat. För Skatteverkets del kan därför ett 
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principbaserat regelverk, så som K3, medföra fler diskussioner med företagen om de 
bedömningar och tolkningar som har gjorts så att företagen verkligen har följt regelverken 
och använt tolkningsutrymmet på ett korrekt sätt. Att regelverken bygger på olika principer 
leder inte till att beskattningen blir mindre rättvis. Då K3 är skrivet ur ett koncernperspektiv 
skulle kunna göra beskattningen mindre rättvis, men då det är den juridiska personen som är 
skattesubjektet återfinns skatterättsliga ventiler i regelverket och beskattningen blir därför inte 
mindre rättvis mellan de olika regelverken. Att ett principbaserat regelverk ger mer utrymme 
för tolkning håller även revisorerna med om och delar därmed Skatteverkets uppfattning.  
 
Då Skatteverket är representerat i BFN samt att de även deltagit i arbetsgrupper vid 
framställningen av K-regelverken anser Skatteverket att de har haft lika stort inflytande i båda 
regelverken. Skatteverket är också en av remissinsatserna dit BFN skickade utkast till 
regelverken. Då regelverken genomgår samma process har därmed Skatteverket haft samma 
möjlighet att påverka utformningen av båda regelverken. Skatteverket har svårt att se någon 
annan intressent som har samma påverkan på redovisningen till följd av det samband som 
finns i Sverige mellan redovisningen och beskattningen. Sambandet gör, enligt Skatteverket, 
att skattereglerna påverkar redovisningsreglernas utformning.  
 
De förenklingsregler som finns i K2 anser inte Skatteverket leder till att informationsutbytet 
mellan parterna försvåras. Detta resonemang delas även hos vissa av revisorerna som inte 
heller tror att informationsutbytet kommer att försvåras. Då K3 är ett principbaserat regelverk 
och K2 är ett regelbaserat regelverk gör detta att valmöjligheter i redovisningen skiljer sig åt, 
detta är dock ingenting som gör att kontrollerbarheten av resultatet skiljer sig åt. För 
Skatteverket är det viktigaste att de vet vilket regelverk företaget har valt att tillämpa så att de 
kan fatta ett korrekt beslut.  
 
Sammanfattningsvis menar Skatteverket att K-regelverken innebär en förenkling för företagen 
i och med att de genom att välja ett av regelverken får en uppsättning av regler och principer 
som ska tillämpas vid upprättningen av årsredovisningen. Detta är en skillnad mot hur det var 
tidigare då företag kunde välja mellan olika rekommendationer och råd. Genom att företagen 
väljer ett av K-regelverken gör detta, oavsett K-regelverk, att jämförbarheten mellan 
företagen ökar.  
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 detta kapitel analyseras det empiriska materialet som presenterades i föregående kapitel. 
Liksom empirin är kapitlet uppdelat efter de olika teoriområdena. Kapitlet avslutas med 

slutsatser från uppsatsen och även förslag till framtida forskning.  
 
 

 
 

8.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
I denna del analyseras K2 och K3 utifrån redovisningens två grundpelare; god 
redovisningssed och rättvisande bild. Redovisningens kvalitativa egenskaper har vi valt att 
beakta vid analysen av de väsentliga skillnaderna mellan regelverken i nästkommande avsnitt.  
 

8.1.1 God redovisningssed och rättvisande bild 
God redovisningssed är ett begrepp som används i Sverige för att redovisningen ska kunna 
förändras i takt med samhället. Ett tydligare begrepp kan leda till att redovisningsreglerna 
snabbt blir föråldrade (Artsberg, 2005, s. 157; Nilsson, 2010, s. 18). I Sverige är det BFN som 
är den myndighet som är ansvarig att utveckla god redovisningssed enligt BFL (SFS 
1999:1078) 8 kap 1§. Samtliga intervjuade anser att båda regelverken uppfyller god 
redovisningssed och att regelverken med tid kommer att bli god redovisningssed. Även 
Skatteverket anser att båda regelverken uppfyller god redovisningssed då det är BFN som har 
tagit fram regelverken. Utifrån resultatet av vår studie uppfyller båda regelverken god 
redovisningssed, och som lyfts fram i empirin är regelverken i mångt och mycket skapade 
utifrån det som idag är god redovisningssed för de olika typerna av företag.  
 
“K2 är ju förenklat, men det är ju inte så förenklat att det inte är rättvisande. Det går ju ändå 
att förstå hur det ser ut för företaget.” 
Person C 
 
Med rättvisande bild menas att företagens finansiella ställning ska återges på ett korrekt och 
rättvisande sätt i redovisningen. Begreppet sätter användaren i fokus och det är helheten som 
bedöms, inte enskilda fall. (Artsberg, 2005, s. 157; Nilsson, 2010, s. 42) Av de revisorer som 
vi intervjuade angav tre att K3 ger en mer rättvisande bild än K2 till följd av de förenklings- 
och schablonregler som finns i K2. De andra två intervjuade ansåg att båda regelverken ger en 
rättvisande bild. Enskilda förenklings- och schablonregler kan göra att en transaktion inte 
redovisas på ett rättvisande sätt, men det man bör ha i beaktning, som ovan beskrivet, är att 
det är helheten som ska bedömas. För företag som är i gränslandet mellan K2 och K3, alltså 
företag som räknas till mindre enligt reglerna i ÅRL (SFS 1995:1554), men börjar närma sig 
gränsvärdena, kan få svårigheter att redovisa en rättvisande bild enligt K2 anger en av 

I 
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intervjupersonerna. Denna menar att vissa av förenklings- och schablonreglerna kan göra att 
företagets finansiella ställning inte återspeglas på ett rättvisande sätt i årsredovisningen. 
 
“De företag som ligger i gränslandet och har blivit större, där kanske det finns en risk att K2 
inte ger en rättvisande bild” 
Person B 
 
Samtidigt ska man komma ihåg att K2 är ett frivilligt regelverk och företagen har därför alltid 
möjlighet att välja att tillämpa K3 (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 29). Därmed kan företag 
som påverkas speciellt av vissa skillnader mellan K2 och K3 välja K3 för att på detta sätt göra 
att redovisningen ger en rättvisande bild. Ur ett intressentperspektiv kan dock frågan bli 
knepigare då alla intressenter kanske inte har möjlighet att påverka företaget i val av 
regelverk. Det kan också vara så att olika intressenter påverkas på varierande sätt av de olika 
regelverken och därmed att skillnaderna mellan regelverken får olika effekter på företagens 
olika intressenter. Exempel på skillnader som gör att det i K2 kan vara svårare att redovisa en 
rättvis bild av företagets ställning och resultat är aktivering av egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar, indirekta kostnader i egentillverkat varulager, komponentavskrivningar 
och redovisning av leasing. Det man dock ska komma ihåg, som också beskrivs i 
exemplifieringen av skillnaderna nedan, är att det är för vissa företag som en rättvisande bild 
inte kommer att ges, medan för andra företag har de uppradade skillnaderna ingen påverkan 
på huruvida företaget ger en rättvisande bild eller inte.  
 
Slutsatsen från analysen av regelverken utifrån perspektivet rättvisande bild är att det är 
generellt svårt att säga huruvida K2 eller K3 ger en mer rättvisande bild. Om ett företags 
redovisning ger en rättvisande bild eller inte beror enligt vår studies resultat på företagets 
verksamhet och hur nära gränsen de är för att enligt ÅRL (SFS 1995:1554) klassificeras som 
ett större företag. Utifrån ett teoretiskt och praktiskt perspektiv är det för intressenterna viktigt 
att företagens redovisning ger en rättvisande bild för att de ska kunna fatta välgrundade 
beslut. En slutsats om detta går ej att dra från vår studie.  
 

8.1.2 Redovisningsprinciper och redovisningens kvalitativa egenskaper 
För att kunna göra en mer grundläggande och djupare analys har vi valt att flytta analysen av 
redovisningsprinciper och redovisningens kvalitativa egenskaper till nästkommande avsnitt 
8.2. Detta för att kunna diskutera skillnaderna utifrån principerna och de kvalitativa 
egenskaperna för att läsaren ska få exempel och därmed underlättas förståelsen för 
skillnaderna mellan regelverken.  
 

8.2 Väsentliga skillnader mellan K2 och K3 
 
De väsentliga skillnader som intervjupersonerna lyfte fram är redovisningen av 
egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, leasing, indirekta kostnader i 
egentillverkat varulager, komponentavskrivningar och faktumet att K2 är ett regelbaserat 
regelverk och K3 är ett principbaserat regelverk. För vissa företag kan dessa skillnader mellan 
regelverken få en mycket stor effekt på företagets redovisning, medan det för andra företag 
inte får någon effekt alls. Det beror helt enkelt på vilka poster företagen har i sin resultat- 
respektive balansräkning.  
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8.2.1 Princip- och regelbaserade regelverk 
“... de viktigaste skillnaderna är väl egentligen att K3 är ett principbaserat regelverk och K2 
är ett regel- och förenklingsregelverk...” 
Person B 
 
Att K2 är ett regelbaserat regelverk och K3 ett principbaserat regelverk gör enligt teorin att 
regelverken kommer att skilja sig i antalet tilläggsupplysningar, jämförbarhet mellan olika 
företag samt i hur regelverken är uppbyggda gällande exempelvis antal regler. Samtliga av de 
vi intervjuade, både Skatteverket och revisorerna, lyfte fram att en utav de viktigaste 
skillnaderna, om inte den viktigaste, är faktumet att regelverken bygger på olika principer.  
 
Att regelverken bygger på olika principer leder till att de olika regelverken har olika för- och 
nackdelar. Från teorin och intervjuerna går att utläsa att det regelbaserade består av fler regler 
och att det därför krävs färre bedömningar. Till följd av detta anses ett regelbaserat regelverk 
lättare att använda. (Bradbury & Schröder, 2012, s. 2, 9) Ur ett företagsperspektiv kan det 
regelbaserade också vara att föredra ur ett kostnad-nytta perspektiv, vilket menas att 
kostnaden av redovisningen måste vara mindre än nyttan av redovisningen (Artsberg, 2005, s. 
173). Det menar också en utav de intervjuade som beskriver att det är viktigt att förstå vad 
skillnaden är mellan ett princip- och regelbaserat regelverk, men det viktigaste för många 
företag är kostnad och nytta perspektivet. Nedanstående citat kommer från frågan huruvida 
det är viktigt att beakta att K2 är ett regelbaserat regelverk och att K3 är ett principbaserat 
regelverk då man väljer regelverk.  
 
“Klart att det är viktigt, men i många fall för den kategori av företag som jag möter är 
förenklingar och kostnadsbesparingar viktiga vilka leder till att om man har möjlighet till det 
väljer K2, då spelar inte skillnaderna så stor roll.” 
Person E 
 
Dock bör man komma ihåg, som också de intervjuade poängterade, liksom teorin, att ett 
principbaserat regelverk leder till en mer relevant redovisning då reglerna kan anpassas efter 
företagets egen verksamhet (Carmona & Trombetta, 2008, s. 456; McEnroe & Sullivan, 2012, 
s. 37). I och med detta kan det också vara lättare att redovisa en rättvisande bild i K3, och är 
därmed att föredra för företaget och dess intressenter. Slutsatsen från skillnaden mellan K2 
och K3 gällande regel- eller principbaserat regelverk blir, som de intervjuade också 
poängterade, att det är det enskilda företaget som måste se till sin egen verksamhet och vad 
det får för effekt i deras företag. Som intressent kan det principbaserade regelverket vara att 
föredra, samtidigt som det ställer högre krav på förståelse och redovisningskunskap, jämfört 
med det regelbaserade. Olika intressenter kan därför föredra olika principer beroende på 
vilken kunskap om redovisning de besitter. Huruvida valet av regelverk avgörs till följd av i 
vilken utsträckning företaget vill använda sig av bedömningar, vilket Bennett et al. (2006, s. 
201) gjorde i sin studie har vi i denna studie inte kunnat utläsa. Denna faktor var dock inget 
som någon av de intervjuade tog upp och för att få mer klarhet i detta krävs ytterligare 
datainsamling.  
 
Skatteverket som var den intressent som intervjuades i denna studie nämnde, liksom 
revisorerna, att företagen måste göra fler bedömningar i K3. Samma sak omnämns också i 
teorin (Benston, et al., 2006, s. 168-169; Carmona & Trombetta, 2008, s. 457-459). För 
Skatteverkets relation till företagen innebär detta att fler diskussioner kan uppkomma om 
vilka bedömningar och tolkningar som har gjorts. K2, det regelbaserade regelverket, 
innehåller färre bedömningar och mer tydliga regler vilket gör att samma diskussioner inte 
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borde kunna uppkomma på samma sätt som i K3. För Skatteverket, en av företagens 
intressenter, ställer därför K3 högre krav på förståelse för regelverket för att beskattningen ska 
bli rättvis. Kravet på förståelsen återfinns också i teorin (Carmona & Trombetta, 2008, s. 
458). Detta leder till för Skatteverkets del att det kan bli mer arbete med företag som väljer 
K3 till följd av de bedömningar som måste göras enligt regelverket. Dock lyfter Skatteverket 
själva fram att ingen deklaration ännu har lämnats in där K3 använts, varvid det är svårt att 
säga vilken effekt regelverket får på deklarationerna.  
 

8.2.2 Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar 
Som beskrivet i teorikapitlet får man i K2 inte ta upp egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar som en tillgång i balansräkningen, vilket man till viss del får göra i K3 
(Bokföringsnämnden, 2008, s. 43, punkt 10.3; 2011, s. 10, 165-166; 2012a, s. 39, punkt 
18.12). Till följd av detta kan ett företags verkliga värde inte synliggöras i balansräkningen, 
vilket också en intervjuperson påpekade.  
 
“Det kanske inte synliggör det värde som företaget faktiskt har skapat genom tillgångarna” 
Person D 
 
Därigenom kan ett företag med egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar med ett 
högre belopp kanske inte ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning genom att 
redovisa enligt K2. Detta problem lyfts fram av en intervjuperson som tar ett exempel med en 
it-konsult.  
 
“It-konsulter som har tagit fram egna programvaror som de säljer, det är ju 
egenupparbetade immateriella tillgångar, och i K2 får de inte ha dessa balanserade. Det blir 
en jätteeffekt och kan röra sig om miljonbelopp.” 
Person A 
 
I liknande företag, som ovan beskrivna it-konsulten, kan en diskussion föras huruvida K2 
faktiskt ger en rättvisande bild av företagets verkliga värde. Regeln om egenupparbetade 
immateriella anläggningstillgångar är en stoppregel och därmed har företag inte möjlighet att 
avvika från denna regel om de väljer att tillämpa K2. Resultatet från vår studie visar att 
företag med egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar till ett högt värde har 
svårigheter att visa en rättvisande bild i redovisningen om de väljer att redovisa enligt K2, 
jämfört med K3. För intressenterna blir det i dessa fall svårt att kunna bedöma och utvärdera 
företags värde då många av företagets tillgångar inte syns i balansräkningen.  
 

8.2.3 Indirekta kostnader i egentillverkat varulager 
För egentillverkade varulager finns en skillnad mellan regelverken gällande vad som får tas 
med i anskaffningsvärdet (Bokföringsnämnden, 2008, s. 53, punkt 12.9-12.11; 2012a, s. 25, 
punkt 13.7). Följande exempel, som har konstruerats av oss för denna uppsats, illustrerar vad 
detta får för konsekvenser på företagets resultat- och balansräkning. 
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 Figur 8. Exempel indirekta tillverkningskostnader 

 
Vad detta exempel illustrerar är att för företag som har ett varulager med egentillverkade 
varor till ett högt värde måste många av de indirekta omkostnaderna kostnadsföras i K2, 
vilket leder till att resultatet påverkas i större utsträckning jämfört med i K3 där samma 
kostnader hade räknats till varulagrets anskaffningsvärde (Bokföringsnämnden, 2008, s. 53, 
punkt 12.9-12.11; 2012a, s. 25, punkt 13.7). Om man som intressent inte är insatt i att denna 
skillnad finns mellan K2 och K3 kan liknande företag med samma typ av verksamhet värderas 
och bedömas på olika sätt. Som intressent krävs det att man är insatt i regelverken och förstår 
vilken effekt skillnaderna har på företagens årsredovisningar. Denna skillnad mellan 
regelverken gör att det i K2 kan bli svårt att redovisa en rättvisande bild om man är ett 
tillverkande företag. En av de intervjuade beskrev situationen på följande sätt: 
 
“Är det så att företaget har ett lager och de måste kunna ha de indirekta kostnaderna i lagret 
utan att resultatet blir helt kaiko, då måste vi ju välja K3.” 
Person A 
 
Slutsatsen av ovanstående exempel är att det är svårt att jämföra två identiska företag om de 
väljer att tillämpa olika regelverk. I K3 tas ett visst värde upp som en tillgång, medan det i K2 
bokförs som en kostnad. Skillnaden gör att det krävs att intressenterna till företagen är insatta 
i regelverken för att förstå vilka regler och principer som redovisningen bygger på. För en 
intressent som inte är insatt kan denna skillnad mellan regelverken vara avgörande för vilket 
företag denne väljer att investera i. En av de intervjuade tar också upp situationen med banken 
och förklarar att det för vissa företag kan bli problem då deras resultat blir sämre, till följd av 
kostnadsföringen av de indirekta omkostnaderna. Detta ställer krav på banken, men även 
andra intressenter, om kunskap kring regelverken. Företagen måste därför vara noga med 
vilka krav som deras intressenter har på redovisningen om de vill ha en fortsatt relation med 
intressenten (Freeman, et al., 2007, s. 4-5, 48).  
 

8.2.4 Komponentavskrivning 
Vid tillämpandet av K3 ska materiella anläggningstillgångar delas upp i betydande 
komponenter men det ska inte göras vid tillämpandet av K2 (Bokföringsnämnden, 2008, s. 41, 
punkt 10.1; 2012a, s. 34, punkt 17.4). Detta var även en utav de skillnader som 
intervjupersonerna betonade mellan K2 och K3. Den effekt som fås på resultat- respektive 

Exempel – Indirekta tillverkningskostnader  
Anta att ett företag tillverkar egna varor och ska vid bokslutet år 2014 värdera sitt 
varulager. Under året har materialomkostnaderna uppgått till 10 Mkr, 
tillverkningskostnaderna uppgått till 15 Mkr, administrationsomkostnaderna uppgått till 3 
Mkr och försäljningsomkostnaderna uppgått till 2 Mkr.  
 
Enligt K2 får, i de flesta fall, endast tillverkningskostnader räknas med i 
anskaffningsvärdet, vilket gör att i balansräkningen får 15 Mkr tas upp tillsammans med 
anskaffningsvärdet för varulagret, medan 15 Mkr (10+3+2) bokförs som en kostnad i 
resultaträkningen. Om företaget istället valt att tillämpa K3 hade samtliga indirekta 
omkostnader, alltså 30 Mkr, tagits upp i balansräkningen tillsammans med 
anskaffningsvärdet för varulagret. Skillnaden mellan regelverken leder till, i detta 
exempel, att företag som väljer att tillämpa K2 får en kostnad på 15 Mkr, som inte skulle 
finns i årsredovisningen om företaget valde att tillämpa K3.  
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balansräkning gällande komponentavskrivningar enligt K2 och K3 går att utläsa av följande 
exempel, som har konstruerats av oss för denna uppsats. 
 

 
Figur 9. Exempel komponentavskrivning 

 
Exemplet visar att användandet av komponentavskrivning resulterar i detta fall i en högre 
kostnad än om maskinen inte hade delats upp i komponenter. Effekten blir att i K3 kommer 
företagets resultat att vara mindre än i K2, om bara skillnaden gällande 
komponentavskrivningen beaktas. Dock blir redovisningsinformationen mer korrekt och 
tillförlitlig då komponentavskrivningen används då en mer rättvisande bild av företagets 
verksamhet visas. Genom användningen av komponentavskrivning får man som intressent en 
mer korrekt bild av företagets ekonomiska ställning.  
 
Slutsatsen av exemplet med komponentavskrivningar är att redovisning enligt K3 leder till en 
mer tillförlitlig redovisning, men det krävs också mer administration och kunskap från 
företaget. Företaget måste ha tydliga register med sina anläggningstillgångar för att kunna 
dela upp tillgångarna i komponenter. Komponentavskrivningen kan göra, om man kan dela 
upp komponenterna på ett bra sätt, att redovisningen blir mer relevant, men samtidigt måste 
man vara noga att redovisningen också blir tillförlitlig. Med tillförlitlig menas att 
redovisningen är neutral utan väsentliga fel (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 42-43). Dock ska 
också påpekas att summorna i ovanstående exempel inte är det viktiga, utan det är skillnaden 
som komponentavskrivningen gör i redovisningen som är det väsentliga. Ett annat exempel 
med andra siffror kan ge en annan, kanske motsatt effekt på siffrorna i redovisningen.  
 

Exempel – Komponentavskrivning  
Anta att ett företag köper in en maskin den 1/1 år 2014. Maskinen antas ha en ekonomisk 
livslängd på 20 år, där komponent 1 i maskinen antas vara förbrukad efter 5 år, medan 
komponent 2 antas vara förbrukad först efter 10 år. Anskaffningsvärdet för maskinen är 
50 Mkr, där komponent 1 har ett värde på 5 Mkr och komponent 2 ett värde på 15 Mkr. 
 
Enligt K3 beräknas avskrivningen enligt följande: 
Maskin: !"

!"
= 1,5  Mkr 

Komponent 1: !
!
= 1  Mkr 

Komponent 2: !"
!"
= 1,5  Mkr  

 
Enligt K2 beräknas avskrivningen enligt följande: 
Maskin: !"

!"
= 2,5  Mkr   

 
Dock finns i K2 en frivillig förenklingsregel i punkt 10.23 som säger att 
avskrivningstiden för maskiner får bestämmas till fem år. Avskrivningen blir då 
Maskin: !"

!
= 10Mkr   

 
Skillnad 
Avskrivning enligt K3: Kostnad = 4 Mkr/år 
Avskrivning enligt K2: Kostnad = 2,5 Mkr/år 
Avskrivning enligt K2 (Förenklingsregel K2 10.23): Kostnad = 10 Mkr/år i 5 år	  
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8.2.5 Leasing 
Ett annat exempel relaterat till rättvisande bild är redovisning av leasing. Med K2 ska alla 
leasingavtal redovisas som operationella medan de med K3 i koncern ska redovisas som 
antingen operationella eller finansiella (Bokföringsnämnden, 2008, s. 40, punkt 9.1; 2012a, s. 
47, 52, punkt 20.3, 20.29). Nedanstående exempel, som har konstruerats av oss för denna 
uppsats, visar på hur finansiell och operationell leasing påverkar företagets redovisning.  

 
Figur 10. Exempel leasing 

Exempel – Leasing   
Antag att ett företag väljer att leasa en kopieringsmaskin, vilkens verkliga värde är 
fastställt till 40 000 kr, den 1/1 2014. Den ekonomiska livslängden för maskinen är fem 
år, men företagets leasingperiod är endast fyra år.  Leasingavgiften är 10 000 kr/år och 
man antar en ränta på 5 procent.  
 
Om reglerna i K2 tillämpas kommer en kostnad om 10 000 kr/år att bokföras i 
resultaträkningen. I K3 däremot kommer resultat- och balansräkningen att belastas på 
följande sätt: 
 
Först måste nuvärdet av leasingavgifterna beräknas, vilket resulterar i ett värde om 35 460 
kr. Detta gör att en avskrivning på leasingtillgången kommer att ske med 8 865 kr/år. 
Notera att siffrorna i exemplet är avrundade till närmaste heltal.  
 
Nuvärdet av leasingavgifterna: 
35  460 =

10  000
1,05! +

10  000
1,05! +

10  000
1,05! +

10  000
1,05!  

 
Avskrivning:  
35  460
4 = 8  865 

 
Utifrån ovanstående fakta och beräkningar kommer företagets resultat- och balansräkning 
att belastas på följande sätt: 
 
Balansräkning 
 Balansräkningen Kortfristiga skulder Långfristiga skulder 
1/1 2014 35 460 8 227 27 232 
31/12 2014 26 595 8 670 17 924 
31/12 2015 17 730 9 114 8 616 
31/12 2016 8 865 9 557 0 
31/12 2017 0 0 0 
 
Resultaträkning 
Amortering = Leasingavgiften - räntan 
Räntekostnad = Tillgången * räntan 
 Räntekostnad Amortering 
31/12 2014 1 773 8 227 
31/12 2015 1 330 8 670 
31/12 2016 886 9 114 
31/12 2017 443 9 557 
 
Amorteringen är beräknad som leasingavgiften minus räntekostnaden. Räntekostnaden är 
lika med tillgångens värde multiplicerat med räntan, 5 procent.	  
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Skillnaden mellan att redovisa finansiell leasing och operationell leasing är att en mer 
rättvisande bild av företaget redovisas om de leasingavtal som är finansiella också redovisas 
som sådana i redovisningen och inte som operationella. Som beskrivet i teorin, är ett 
finansiellt leasingavtal att liknas med ett avbetalningsköp och ett operationellt leasingavtal är 
att likna vid ett kortvarigt hyreskontrakt (Sundgren, et al., 2009, s. 158). Ur ett 
intressentperspektiv är det därför naturligt att tänka sig att liknande transaktioner ska 
redovisas på ett liknande sätt, vilket inom redovisningssammanhang brukar kallas ekonomisk 
innebörd före juridisk form. Till följd av detta kan man argumentera för att redovisning av ett 
finansiellt leasingavtal som ett operationellt inte leder till att redovisningen ger en rättvisande 
bild. Det man dock ska komma ihåg är att reglerna i K3 är skrivna utifrån ett 
koncernperspektiv, och reglerna om finansiell leasing enbart gäller för koncernen. För den 
juridiska personen får man även i K3 redovisa all leasing som operationell leasing och därför 
blir det ingen praktisk skillnad mellan regelverken i den juridiska personen. Skillnaden är att i 
K3 får man redovisa finansiell leasing i den juridiska personen, vilket man inte får göra i K2 
(Bokföringsnämnden, 2008, s. 40, punkt 9.1; 2012a, s. 52, punkt 20.29). Detta beskriver 
också en utav de intervjuade och poängterar att skillnaden inte får stor betydelse i 
verkligheten. Följande citat är från intervjun.  
 
“Därigenom får det nästan ingen praktisk betydelse för den enskilda legala enheten.” 
Person D 
  
Slutsatsen från exemplet med leasing illustrerar att det inte finns någon praktisk skillnad 
mellan regelverken, men däremot en teoretisk skillnad mellan dem då företag i K3 har 
möjlighet att redovisa finansiell leasing. Som intressent kan jämförelsen försvåras mellan 
olika företag då liknande transaktion kan redovisas på olika sätt beroende på vilket regelverk 
företaget tillämpar. Vilket regelverk man väljer, och därmed möjlighet att redovisa olika typer 
av leasingavtal, påverkar företagens nyckeltal. Vissa intressenter, så som exempelvis banken, 
använder sig av företagets soliditet, vilket påverkas av om du redovisar finansiell eller 
operationell leasing, vilket två av de intervjuade också påpekar. Dock bör man, som ovan 
också nämnt, ha i åtanke vilken praktisk effekt denna skillnad får i verkligheten. För att 
utvärdera vilken effekt denna skillnad får på redovisningen i praktiken och hur företagen 
kommer att redovisa den finansiella leasingen får tiden utvisa, men teoretiskt kan denna 
skillnad mellan regelverken försvåra för företagets intressenter.   
 

8.2.6 Redovisningsprinciper och redovisningens kvalitativa egenskaper 
Slutsatsen av analysen av de väsentliga skillnaderna mellan regelverken är att det är svårt att 
dra generella slutsatser för alla typer av företag och intressenter, utan som företag måste man 
snarare se till hur skillnaderna mellan regelverken påverkar företagets verksamhet och hur 
företagets intressenter påverkas. Den skillnad i redovisningsprinciper som finns mellan 
regelverken är den att K2 tydligare har försiktighetsprincipen till grund jämfört med K3 
(Bokföringsnämnden, 2011, s. 10). Samtliga intervjuade, förutom en, menar att detta inte är 
ett hinder för att redovisa en rättvisande bild, samt att försiktighetsprincipen även återfinns i 
K3. En av de intervjuade menar dock att detta kan göra att det blir svårare att redovisa en 
rättvisande bild i K2. Att K2 bygger på försiktighetsprincipen menas att värdering till verkligt 
värde inte är tillåtet, uppskrivningsmöjligheterna är begränsade samt att man inte får aktivera 
egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar (KPMG, 2012, s. 6). Till följd av detta 
kan vissa argumentera för att redovisningen i K2 blir mindre relevant, men däremot mer 
tillförlitlig. Enligt Sundgren et al. är informationen i en årsredovisning relevant till exempel 
när verkliga värden används (2009, s. 54). En av de intervjuade menar liksom Sundgren att 
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redovisningen enligt K2, till följd av att verkliga värden inte får användas, kan bli mindre 
relevant och därmed bör intressenternas beslutsfattande försvåras. Oavsett regelverk, kan 
redovisningens kvalitativa egenskaper strida mot varandra och det finns därmed svårigheter 
att redovisa en rättvisande bild (Nilsson, 2010, s. 42). En relevant redovisning kan vara en 
otillförlitlig redovisning och vice versa. Från denna argumentation är det därför svårt att dra 
en slutsats om huruvida K2 eller K3 ger en mer rättvisande bild än den andra.  
 
Vid valet av regelverk måste även redovisningens kvalitativa egenskaper beaktas. För att 
redovisa en rättvisande bild och för att följa god redovisningssed bör redovisningen vara 
begriplig, relevant, tillförlitlig och väsentlig (Bokföringsnämnden, 2012a, s. 3, punkt 2.8). Vår 
slutsats blir att företag bör vid valet mellan regelverken beakta de väsentliga skillnaderna som 
framkommit från denna uppsats utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper. De bör beakta 
vilka intressenter de har och vilka krav de ställer, vilket de intervjuade lyfte fram, för att på 
detta sätt göra en redovisning som är begriplig, relevant, tillförlitlig och väsentlig utifrån 
deras intressenter.  
 

8.3 Intressentteorin 
 

8.3.1 Intressenterna 
Grunden i intressentteorin är att företaget ska styra organisationen så att den skapar värde för 
alla intressenterna och inte bara till aktieägarna (Laplume, et al., 2008, s. 1154). En del av den 
oenighet som finns bland forskarna är hur man ska definiera en intressent inom 
intressentteorin. Enligt Freeman (1984, s. 46) och Laplume et al., (2008, s.1153-1154) är en 
intressent en person som påverkar eller påverkas av företaget. Då definitionen är bred menar 
andra forskare så som Phillips & Reichart (2000, s. 190 refererat i Laplume et al., 2008, s. 
1161) att intressentteorin också blir för bred och svår att implementera. Som person A belyste 
i intervjun kan det vara så att det är fler intressenter som är intresserade av årsredovisningen 
än vad företagen själva tror. Som exempel lyfter person A fram företagets konkurrenter som 
en intressentgrupp som har intresse av årsredovisningen utan att företaget själva reflekterar 
över det. Slutsatsen utifrån detta blir därför att den breda definitionen av en intressent är 
kanske mer lämplig att använda om man ser till vilka som använder en årsredovisning. Som 
företag bör man därför beakta vilka intressenter man har vid valet av regelverk och även 
fundera kring vilka intressenter som har ett intresse av årsredovisningen. Valet av regelverk 
påverkar hur företaget förmedlar information och det är därför av vikt att välja ett regelverk 
som förmedlar den typ av information som företaget själva vill lämna.  
 
Företagsledningen måste därför balansera de olika intressenternas intressen över tid och det är 
även syftet med dagens företag att hantera interaktionen mellan intressenterna och 
värdeskapandeprocessen (Freeman, 2010, s. 7; Laplume, et al., 2008, s. 1166). Därmed måste 
företagsledningen hantera balansgången mellan de olika intressenternas intressen vid beslut 
om vilken information som ska lämnas om företaget. Beroende på hur relationen mellan 
företaget och dess intressenter ser ut efterfrågar intressenterna olika slags 
redovisningsinformation (Freeman, 2010, s. 7). Vi antar därför att ett användarvänligt 
regelverk underlättar för företagets intressenter. Det är därför viktigt att K2 och K3 är 
användarvänliga och gör att intressenterna kan fatta välgrundade beslut utifrån informationen 
som ges. Tre av de intervjuade revisorerna anser att det kommer vara lika lätt att fatta 
välgrundade beslut utifrån både K2 och K3 eftersom båda uppfyller god redovisningssed och 
inte skiljer sig så mycket från hur det var tidigare. De menar att trots att K2 är förenklat är det 
inte så förenklat att det inte ger en rättvisande bild för att kunna fatta välgrundade beslut. De 
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andra två revisorerna tror att det kommer bli lättare att fatta välgrundade beslut utifrån en K3 
årsredovisning eftersom det i K3 ges mer upplysningar och därmed bättre speglar företagets 
ekonomiska ställning. De menar att ett företag som har många externa intressenter bör 
tillämpa K3 eftersom informationen i en K3 årsredovisning ger mer och bättre möjligheter för 
intressenterna. Detta kan också knytas an till det faktum att K3 är ett principbaserat regelverk 
och att fler upplysningar om företagets ekonomiska situation därför lämnas. Resonemanget 
ovan bygger dock på att företaget lämnar tillräckligt med upplysningar. Genom lämnandet av 
upplysningar blir det även lättare för företagens intressenter att jämföra företagen, trots att K3 
är ett principbaserat regelverk. (Collins, et al., 2012, s. 682) Utifrån resultatet av vår studie 
har man som intressent samma förutsättning att fatta välgrundade beslut oavsett regelverk.  
 
Företagets intressenter kan delas upp i primära och sekundära intressenter, där de primära är 
bland andra ägarna, kreditgivare, anställda samt stat och kommun. De primära intressenterna 
är intressenter som är beroende för företagets överlevnad. (Clarkson, 1995, s. 106-107; 
Freeman, et al., 2007, s. 6-8) Från intervjuerna kunde vi utläsa att olika intressenter har olika 
stort inflytande beroende på intressentens relation med företaget. Intervjupersonerna lyfte 
också fram att en intressents inflytande är bundet till hur beroende företaget är av att 
intressenten fortsätter sin relation med företaget. Detta bekräftar intressentteorin genom 
primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna är de som företaget är beroende 
av att de fortsätter sin relation med företaget, vilket också intervjuerna belyser. Flera av de 
intervjuade ansåg även att det var ägarna och banken, vilka båda är primära intressenter, som 
hade störst inflytande på företaget redovisning. De sekundära intressenterna, som bland andra 
är konkurrenterna, är sådana intressenter som indirekt påverkar eller påverkas av företaget 
(Clarkson, 1995, s. 106-107; Freeman, et al., 2007, s. 6-8). Person A ansåg att konkurrenterna 
indirekt kan påverka företagets redovisning genom att företaget vill visa ett bättre eller sämre 
resultat för konkurrenterna, vilka enligt teorin är att se som sekundära intressenter. Till följd 
av detta beaktar inte företagen deras intresse lika mycket, men som intervjuerna också visar, 
måste företaget ändå ha konkurrenternas intressen i åtanke. (Clarkson, 1995, s. 106-107; 
Freeman, et al., 2007, s. 6-8) 
 

8.3.2 Inflytande 
Enligt Deegan och Unerman (2001, s. 353) har företagets olika intressenter olika 
förväntningar vilket kommer att påverka driften av företaget och vilka upplysningar som 
företaget kommer att lämna. Person D påpekade dock att de flesta företagen endast kommer 
att ge så få upplysningar som möjligt. De kommer alltså bara ge de upplysningar som krävs 
eftersom de inte vill ge allt för mycket information om sin verksamhet. Vilken påverkan 
intressenterna har och hur mycket företaget kommer göra för att tillfredsställa deras behov 
beror på vilket inflytande olika intressenter har på företaget (Deegan & Unerman, 2011, s. 
353). En av de intervjuade revisorerna förklarar detta i intervjun.  
 
“Kan ha ett stort inflytande utifrån hur beroende företaget är av sin intressent” 
Person E 
 
Som citatet ovan beskriver är företagets relation med en intressent, i likhet med teorin, 
avgörande för hur stort inflytande den intressenten får på företagets redovisning (Deegan & 
Unerman, 2011, s. 353). Övriga revisorer tror istället att det beror på vad det är för intressent 
som avgör hur stort inflytande intressenten har. Hur stor hänsyn företagen tar till olika 
intressenter beror på de tre attributen makt, legitimitet och tidskänslighet (Mitchell, et al., 
1997, s. 954). Det är dessa tre attribut som avgör vilken av intressenterna som 
företagsledningen kommer att ta störst hänsyn till eftersom de olika intressenternas intressen 
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ofta är motstridiga. Detta bekräftas till viss del av resultaten från intervjuerna eftersom 
intervjupersonerna anser att det är relationen mellan företaget och intressent som avgör hur 
stort inflytande intressenten har på redovisningen. I likhet med teorin, tar företaget mer 
hänsyn till vissa intressenter än andra, beroende på relationen mellan företaget och 
intressenten. En annan parallell som kan dras till ovanstående resonemang, hur stort 
inflytande intressenterna har över redovisningen, är det faktum att K3 är ett principbaserat 
regelverk och K2 är ett regelbaserat regelverk. I ett principbaserat regelverk är företagen 
mindre styrda av fasta regler, och därför kan företag som väljer att tillämpa K3 ha lättare att 
beakta sina intressenters intressen (Bradbury & Schröder, 2012, s. 2, 9). Den slutsats som vi 
drar från detta är att i teorin är det i K3 lättare att som intressent påverka företagets 
redovisning än i K2 då man i K3 inte är lika styrd av regler.  
 
Vissa av revisorerna ansåg att det var banken som intressent som hade störst inflytande på 
redovisningen och övriga revisorer ansåg att det var ägarna som intressent som hade störst 
påverkan på redovisningen. Både ägarna och banken är primära intressenter som företagets 
överlevnad är beroende av (Clarkson, 1995, s. 106-107; Freeman, et al., 2007, s. 6-8). Banken 
behöver inte vara en primär intressent till företagen, men är i de flesta fall det. Huruvida de är 
en primär intressent eller inte beror på företagets struktur. Resultatet av denna studie bekräftar 
därmed att det är företagets primära intressenter som företaget är beroende av.  
 

8.3.3 Skatteverket 
Som intressent intar Skatteverket en speciell position då de har en unik möjlighet att påverka 
utformningen av regelverken genom sin medverkan i BFN. Av de tre attribut som Mitchell et 
al. beskriver i sin artikel anser vi att Skatteverket genom medverkan i BFN besitter makt över 
att få företagen att agera som de önskar, då de är med vid utformningen av regelverken 
(Mitchell, et al., 1997, s. 865-867). Skatteverket har ingen åsikt om vilket av regelverken som 
företagen väljer, vilket också blir en naturlig följd av att de är med och medverkar vid 
framtagandet av båda regelverken. Genom detta arbete har de varit med och satt upp de 
kriterier och rekommendationer som de olika kategorierna ska välja, och de behöver därför 
inte påverka företagens val i efterhand, då regelverken är gjorda.  
 
Genom sambandet som finns mellan redovisning och beskattning i Sverige har Skatteverket 
därför också ett stort inflytande på normgivningen på redovisningsområdet (Knutsson, et al., 
2012, s. 19). I intervjun lyfter Skatteverket också fram detta och menar att båda regelverken är 
anpassade efter skattelagstiftningen. Till följd av de särskilda reglerna som finns för juridiska 
personer i K3 kan redovisningen därför anses ha skattemässiga ventiler. Ur ett 
intressentteoriperspektiv kan man därför dra slutsatsen att Skatteverket har ett stort inflytande 
på företagens redovisning vid framtagandet av regelverken, men kanske inte ett fullt lika stort 
inflytande på vilket av regelverken företagen ska använda när reglerna väl är bestämda.  
 

8.3.4 Sammanfattning 
Intressentteorin är en bred teori och utifrån ovanstående analys av intervjuerna blir vår 
slutsats att teorin till stor del går att använda för att få en förståelse för skillnaderna mellan K2 
och K3 genom att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna påverkar företagets 
intressenter. Denna slutsats dras alltså från denna studies datainsamling. Kritik mot detta är 
dock, som också tidigare beskrivits i uppsatsen, att vi endast har intervjuat en intressent till 
företaget. Till följd av detta är det svårt att med säkerhet säga om det genom teorin går att få 
en förståelse för de väsentliga skillnaderna mellan regelverken då vi inte har empiriskt 
material från andra intressenter. För att få en djupare förståelse för intressentteorin och 
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användbarheten kring de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 hade fler intressenter 
behövt intervjuas. Ett förslag till framtida forskning blir därför att göra en studie med samma 
perspektiv då regelverken implementerats för att få en förståelse för hur olika intressenter har 
påverkats.  
 
Vid analysen av det empiriska materialet jämfört med intressentteorin stötte vi på vissa 
svårigheter, vilka kan liknas vid den kritik som riktas mot intressentteorin. Då teorin inte ger 
någon guidning om hur den ska implementeras i verkligheten skapade detta svårigheter för 
oss att kunna formulera frågor för att få en förståelse för om teorin gick att använda på 
uppsatsens ämnesområde. Samt att teorin ger lite vägledning till hur man ska hantera olika 
intressenters intressen, vilket också skapade svårigheter för oss att analysera det empiriska 
materialet då teorin inte är fullständigt utvecklad. (Jensen, 2001, s. 9, 13-14; Laplume, et al., 
2008, s. 1170-1171) Genom förslaget till framtida forskning som beskrivits i stycket ovan 
anser vi att de svårigheter som beskrivits kan underlättas och att man därigenom mer säkert 
kan analysera huruvida intressentteorin går att använda för att få en förståelse för de 
väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3.  
 

8.4 Informationsasymmetri 
 

8.4.1 Tilläggsupplysningar 
I en K3 årsredovisning krävs det mer upplysningar än det behövs i en K2 årsredovisning. Två 
av de intervjuade revisorerna ansåg att det finns en skillnad i informationsutbytet mellan 
företaget och dess intressenter i en K3 årsredovisning jämfört med en K2 årsredovisning. 
Genom tilläggsupplysningarna kommer information lättare kunna utbytas mellan parterna och 
därmed underlättas informationsutbytet mellan företaget och dess intressenter om K3 
tillämpas istället för K2. I teorin kan företaget genom att lämna fler upplysningar med 
information i årsredovisningen reducera informationsasymmetrin mellan företaget och dess 
intressenter. Det har även i studier visat sig att företag som lämnar mer upplysningar har en 
lägre informationsrisk. (Healy & Palepu, 2001, s. 429-430) Detta tyder på att för de företag 
som tillämpar K3 kommer informationsasymmetrin vara lägre mellan dem och intressenterna. 
Intressenterna till ett K3 företag bär därmed en lägre informationsrisk än intressenterna till ett 
K2 företag. Dock ansåg övriga revisorer och Skatteverket att informationsutbytet mellan 
företaget och intressenterna inte kommer skilja sig mellan K2 och K3, vilket leder till 
slutsatsen att informationsasymmetrin inte beror på de väsentliga skillnaderna mellan K2 och 
K3 utifrån denna studies empiriska data.  
 
Benston et al. (2006, s. 168-169) menar att jämförbarheten är högre i ett regelbaserat 
regelverk som K2 och det påpekade även vissa av de intervjuade. Detta skulle kunna innebära 
att informationsasymmetrin minskar mellan företagen och intressenterna. Denna uppfattning 
delas utav en av de intervjuade som menar att i K2 vet alla, företaget själva men även 
företagets intressenter, hur företaget har redovisat då alla följer samma regler och därmed 
redovisar samma transaktion på samma sätt. Genom detta ökar därmed jämförbarheten mellan 
olika företag, och man kan därmed, utifrån denna synvinkel, argumentera för att 
regelbaserade regelverk är att föredra för intressenter. Dock anser Collins et al. (2012, s. 682) 
att jämförbarheten inte kommer vara sämre i det principbaserade K3 eftersom det där ges en 
större mängd tilläggsupplysningar. De menar vidare att det då är viktigt att de lämnade 
upplysningarna motsvarar intressenternas krav på information. (Collins, et al., 2012, s. 682) 
En av de intervjuade delar denna uppfattning och menar att för att inte jämförbarheten mellan 
företag ska försvåras är det av vikt att företaget lämnar tillräckligt med tilläggsupplysningar. 
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Den slutsats som kan dras utav detta är att jämförbarheten mellan företag inte behöver 
påverkas huruvida företag väljer att redovisa enligt K2 eller K3, men för att denna slutsats ska 
vara sann måste företagen i K3 lämna tillräckligt med tilläggsupplysningar. Det innebär, 
precis som vårt resultat visar, att tilläggsupplysningarna gör att informationsasymmetrin 
mellan företaget och dess intressenter kan minska.  
 
Resultatet av våra intervjuer visar, som tidigare nämnt, att det beror på vad det är för 
intressent och hur beroende företaget är av den intressenten hur stort inflytande de får på 
företaget. Det bekräftas av Lubatkin et al. (2007, s. 45) som anser att företagsledningens 
(agenten) och ägarnas (principalen) ageranden påverkas av det sociala sammanhanget. Alltså 
kommer företaget att ta hänsyn till intressenternas krav på information i upplysningarna 
beroende på deras relation till varandra. Det bör leda till att informationsasymmetrin minskar 
mellan dem beroende på relationen.  
 
Agenten har enligt Saam (2007, s. 826-828) mer information än principalen och kan därmed 
även ha dolda intentioner som medför ett orättvist agerande mot principalen. Det innebär att 
företagsledningen har mer information om företagets finansiella ställning än intressenterna. 
En av de intervjuade revisorerna menar att informationen till intressenterna kommer skilja sig 
mellan K2 och K3. 
 
“… det kommer vara mindre information i K2 jämfört med en K3 vilket möjligtvis försvårar 
att bedöma hela potentialen i företaget.”   
Person D 
 
Som intressent finns det därmed en risk att man får mindre information från en K2 
årsredovisning än en K3 årsredovisning. Informationsasymmetrin kommer därmed vara högre 
för intressenter till ett K2 företag eftersom företaget då har mer information än intressenten. 
Detta kan även vara en följd av att det är mindre tilläggsupplysningar med information i en 
K2 årsredovisning. Den slutsats som kan dras är att informationsasymmetrin påverkas av 
mängden tilläggsupplysningar i årsredovisningen.  
 

8.4.2 Företagets och intressenternas kunskap 
Akerlof (1970, s. 489) beskriver grunden till problemet med informationsasymmetri och 
menar att det uppstår till följd av att den ena parten har mer information än den andra. Eilifsen 
et al. (2009, s. 6) beskriver att i förhållandet mellan företaget och intressenterna uppstår 
informationsasymmetrin eftersom alla intressentgrupper inte är med i den dagliga 
verksamheten och företagsledningen därmed har mer information än intressenterna. 
Informationen i årsredovisning är därför viktig för att minska informationsasymmetrin mellan 
företaget och intressenterna (Sundgren, et al., 2009, s. 26). Detta beskriver även situationen 
mellan K2 och K3 eftersom med K2 måste intressenterna hämta mer information utöver 
årsredovisningen för att få en bra bild av företaget. Det innebär att det med K2 ställs högre 
krav på intressenterna för att kunna jämföra företag. Med K3 krävs det däremot mer av 
företaget eftersom de måste lämna fler tilläggsupplysningar. Dock innebär det att 
intressenterna måste besitta mer kunskap för att kunna jämföra företag.  
 
Teorin belyser att de principbaserade reglerna kräver, jämfört med de regelbaserade reglerna, 
en grundläggande förståelse hos användaren och skaparen av årsredovisningar för 
transaktioner och andra händelser (Carmona & Trombetta, 2008, s. 456). Av de intervjuade 
beskrev en person att ett principbaserat regelverk kräver mer av företagen då de måste ha 
bättre kontroll över exempelvis sina kostnader för att kunna göra de beräkningar och 
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bedömningar som krävs enligt regelverket. En annan av de intervjuade beskrev situationen på 
följande sätt: 
 
“I K2 är det tydligt vad som gäller, förenklingsregler, schablonregler och färre 
tilläggsupplysningar. Så det blir ju mindre administration kan man väl kanske säga i 
förhållande till K3 där det då är större flexibilitet och transparens, men kanske då kräver lite 
mer administration för att faktiskt komma fram till det i årsredovisningen.”  
Person B 
 
Dawson et al. (2010, s. 162-163) kommer i deras studie fram till att informationsasymmetrin 
kan finnas från båda parter och menar bland annat att ju mindre erfaren en klient är, ju mer 
fördel har en konsult som blir anlitad av klienten av informationsasymmetrin. Detta kan tolkas 
som att det är beroende på hur mycket kunskap intressenten har, hur stor fördel företaget 
kommer få av informationsasymmetrin. Person C påpekade att en intressent bör vara väl insatt 
för att förstå skillnaderna mellan regelverken och anser att det nog inte är många av 
företagens intressenter som är tillräckligt insatta. I förhållande till de flesta intressenterna bör 
därmed informationsasymmetrin innebära en fördel för företaget.  
 
Utifrån ett intressentperspektiv kan man utifrån teorin och resultatet från vår studie hävda att 
K3 kommer kräva mer av intressenterna gällande förståelse för företagets verksamhet och 
vilka transaktioner som har ägt rum. Dock ska man inte glömma att det också ställs krav på 
användaren och intressenterna till ett regelbaserat regelverk. Ett regelbaserat regelverk har 
generellt fler regler, är mer komplex i sin uppbyggnad samt att det finns mindre utrymme för 
bedömningar (Bradbury & Schröder, 2012, s. 2, 9). Av intressenterna kräver det att de är 
insatta i regelverket, så att de vet vilka regler och principer som företaget har redovisat enligt 
(Drefeldt, 2012, s. 30). Dock kan resonemanget vändas till en fördel för det regelbaserade 
regelverket då man som intressent, när man har de tillräckliga kunskaperna, vet hur företaget 
har redovisat. För företaget blir ett regelbaserat också enklare att tillämpa då man får tydligare 
guidning vad som gäller. Ett regelbaserat regelverk är som en kokbok där varje steg beskrivs 
exakt med tydliga instruktioner om hur redovisningen ska se ut (Alexander & Jermakowicz, 
2006, s. 139). Reglerna i ett principbaserat regelverk däremot är mer öppna och flexibla och 
enkla att anpassa för olika företag och olika transaktioner (Carmona & Trombetta, 2008, s. 
456). Som flertalet av de intervjuade också nämner gör detta att om K3 tillämpas så finns 
möjligheter att presentera saker på olika sätt, exempel som togs upp är val av resultaträkning, 
en funktions- eller kostnadsindelad resultaträkning. Det finns i K3 fler möjligheter att välja 
metoder som bättre reflekterar företagets verksamhet, vilket enligt vissa kan leda till att en 
mer rättvis bild av företagets verksamhet fås i K3 jämfört med K2 (Broberg, 2010, s. 39). 
Detta belystes också av de intervjuade i studien och den slutsats som kan dras är att det 
kommer krävas att både företaget och intressenterna besitter mer kunskap vid användningen 
av K3.  
 
Benston et al. (2006, s. 168-169) beskriver också detta problem och menar att ett 
principbaserat regelverk kan skapa fler problem för företaget, dess revisorer och intressenter i 
och med de många bedömningar som måste göras. Slutsatsen av ovanstående resonemang är 
att som intressent kan ett regelbaserat regelverk vara att föredra då man vet hur företaget har 
redovisat och vilka regler som de har att välja mellan, vilket bör minska 
informationsasymmetrin mellan parterna.  
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8.4.3 Skatteverket 
Skatteverket påpekar i intervjun att informationsutbytet mellan dem och företaget inte 
kommer skilja sig mellan K2 och K3. Informationsutbytet kommer därmed inte att påverkas 
av förenklingsreglerna i K2. Det innebär alltså att informationsasymmetrin inte kommer skilja 
sig mellan företaget och Skatteverket än vilket regelverk företaget väljer att redovisa enligt. 
Detta beror främst på att Skatteverket har ett visst inflytande över framtagandet av regelverk i 
Sverige (Nilsson, 2010, s. 79). Den information som Skatteverket behöver bör därmed finnas 
med i både en K2- och en K3 årsredovisning. Skatteverket menar dock att för deras del så kan 
det principbaserade regelverket innebära fler diskussioner med företagen om de bedömningar 
som har gjorts. 
 
“För Skatteverkets del kan jag tänka mig att ett principbaserat regelverk därför medför fler 
diskussioner med företagen om vilka bedömningar och tolkningar som gjorts, om de är i 
överensstämmelse med regelverket.”  
Skatteverket 
 
Det kan alltså finnas en risk för mer informationsasymmetri mellan företaget och Skatteverket 
vid redovisning enligt K3 eftersom det där har gjorts mer bedömningar. Även vissa av de 
intervjuade revisorerna ansåg att informationsasymmetrin kan vara större mellan företaget och 
intressenterna vid redovisningen enligt K3. 
 

8.4.4 Sammanfattning 
Teorin om informationsasymmetri är en generell teori som kan tillämpas på de 
informationsproblem som finns i alla typer av relationer. När det gäller hur intressenterna 
påverkas av de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 är vår slutsats att 
informationsasymmetrin inte påverkas specifikt av skillnaderna mellan K2 och K3. Den kritik 
som framförs mot teorin menar att informationsasymmetrin mellan två parter även påverkas 
av deras sociala sammanhang (Lubatkin, et al., 2007, s. 45). Det visar även resultatet i vår 
studie där det kom fram att det beror på relationen mellan företaget och intressenten hur stort 
inflytande intressenten har.  
 
Det framkommer i studier att de principbaserade reglerna, som K3 består av, kräver en 
grundläggande förståelse hos både användaren och skaparen av årsredovisningar (Carmona & 
Trombetta, 2008, s. 456). Det är även den slutsatsen vi dragit utifrån intervjuerna, det kommer 
krävas mer av både företaget och intressenterna vid användning av K3. För att tydligare 
kunna applicera teorin om informationsasymmetri på skillnaderna mellan K2 och K3 hade det 
behövts göras ytterligare intervjuer med intressenter. Vår studie visar inte att skillnaderna 
påverkar informationsasymmetrin och det kan därför vara ett förslag till framtida forskning att 
genom intervju med fler intressenter undersöka om informationsasymmetrin kommer att skilja 
sig.  
 

8.5 Agentteorin 
 

8.5.1 Agent-principalproblem 
Förhållandet mellan företagsledningen (agenten) och ägarna (principalen) eller andra 
intressenter kan beskrivas med agentteorin vilken menar att när dessa parter inte delar samma 
mål uppstår problem (Eisenhardt, 1989, s. 58). När företagsledningen inte agerar i ägarnas 
intresse uppstår agentkostnader (Eilifsen, et al., 2009, s. 6). Agenten och principalen antas 
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enligt teorin båda vara nyttomaximerande och därför antas agenten välja den 
redovisningsmetod som gynnar dennes intressen (Artsberg, 2005, s. 84). En analys utifrån 
teorin blir därför att företagsledningen därmed kommer att välja det regelverk som gynnar 
deras intresse och inte beakta principalens, intressenternas, intresse. Då vi inte intervjuat fler 
intressenter än Skatteverket i denna uppsats blir det därför svårt att vidareutveckla denna 
diskussion då vi inte har något empiriskt underlag att jämföra emot. Dock kan man utifrån de 
väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 se att det mellan regelverken finns skillnader i 
valmöjligheter till bedömningar, till följd av att K2 är ett regelbaserat och K3 är ett 
principbaserat regelverk (Benston, et al., 2006, s. 168-169; Bradbury & Schröder, 2012, s. 2, 
9). Utifrån detta kan man dra slutsatsen att intressenterna har en större möjlighet att påverka 
redovisningen i K3 jämfört med K2 och därmed borde agent-principalproblemen kunna 
minska vid tillämpningen av K3 då parterna har större möjligheter att samverka och få deras 
intressen att överensstämma med varandra. Men å andra sidan kan man argumentera för det 
motsatta då de möjligheter till bedömningar och tolkningar som finns i K3 också skapar 
förutsättningar för företagsledningen att redovisa på ett sådant sätt som inte intressenterna 
vill. Då det i K2 inte finns samma möjligheter för detta vet också intressenterna vilka 
valmöjligheter i redovisningen som de kan påverka om företaget väljer att redovisa enligt K2. 
Slutsatsen utifrån detta blir därför att utifrån denna studie kan man inte med säkerhet veta hur 
de väsentliga skillnaderna mellan regelverken påverkar agent-principalproblemet.   
 
För att minska agent-principalproblemet, vilket har till grund att agenten har mer information 
än principalen, finns vissa metoder som principalen kan använda för att bevaka agentens 
agerande. Ett av dessa sätt är olika former av övervakningssystem för att på så sätt kontrollera 
agentens arbete (Eisenhardt, 1989, s. 61; Saam, 2007, s. 827-829). Vår tolkning är att ett 
sådant övervakningssystem kan liknas med årsredovisningen och att principalen, för att 
minska agent-principalproblemet, därför kan skapa incitament för agenten att agera för 
principalens intresse genom att använda årsredovisningen. Då K3 är ett principbaserat 
regelverk och K2 är ett regelbaserat regelverk, finns olika möjlighet för principalen att 
påverka informationen i årsredovisningen. Till följd av detta menar de intervjuade att en K3 
årsredovisning kommer att innehåll mer information eftersom det kommer ställas mer krav på 
hur bedömningar och beräkningar har gjorts. Teorin beskriver att det i principbaserade 
regelverk finns utrymme för bedömningar och att man därmed kan anpassa redovisningen 
efter sin egen verksamhet (Carmona & Trombetta, 2008, s. 456). Denna väsentliga skillnad 
mellan regelverken kommer därför kunna få till effekt att principalen lättare kommer kunna 
kontrollera agentens arbete i en K3 årsredovisning då principalen får mer information om 
agentens agerande. Dock kan det större utrymmet för egna beräkningar och tolkningar i K3 
leda till större utrymme för agenten att agera för sitt eget bästa istället för principalen. 
Principalen behöver därför skapa incitament för att få agenten att agera för principalens bästa. 
Slutsatsen blir därför att principalen i K3 behöver skapa fler och starkare incitament för att få 
agenten att agera för principalens bästa än i K2, då K3 inte är ett lika styrt regelverk. I det 
regelbaserade K2 behöver inte samma incitament skapas utifrån detta perspektiv.  
 
Agentteorin kan förutom på relationen mellan ägarna och företagsledningen även appliceras 
på andra förhållanden så som exempelvis mellan företagsledningen och kreditgivarna (Morris, 
1987, s. 47). Som principal vill därför banken försöka få företagsledningen att agera för 
principalens bästa. I en av intervjuerna lyfter intervjupersonen fram detta och förklarar att 
banken kan påverka företaget genom krav på uppvisning av vissa nyckeltal. På detta sätt 
skapar banken, principalen, incitament för företaget, agenten, att agera som principalen vill, 
vilket också beskrivs i teorin som ett sätt att minska agentkostnaderna (Jensen & Meckling, 
1976, s. 308). Genom att skapa sådana incitament, överensstämmer agentens och principalens 
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intresse och därmed försvinner agent-principalproblemet. Problemet som Gomez-Meija & 
Wiseman (2007, s. 85) beskriver i sin artikel om agent-principalproblemet försvinner därmed, 
och i ovanstående fall delar agenten och principalen samma uppfattning om vad agenten ska 
göra. En slutsats från denna diskussion blir att de väsentliga skillnaderna mellan regelverken 
inte kommer att påverka agent-principalproblemet i detta avseende. Oavsett regelverk har 
banken samma möjlighet till att få företagsledningen att agera i bankens intresse och föredrar 
banken ett regelverk framför det andra, har de också i sådana fall möjlighet att påverka detta 
val. 

 
8.5.2 Agentkostnader 
Agentkostnader är kostnader som uppstår när agentens och principalens intressen inte 
överensstämmer med varandra och uppkommer till följd av agentens agerande (Eilifsen, et al., 
2009, s. 6). En typ av agentkostnader är kostnaden för revisionen, vilken kan beskrivas som 
en typ av övervakningskostnad (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). De intervjuade revisorerna 
anser inte att det i första hand är de väsentliga skillnaderna mellan regelverken som kommer 
avgöra kostnaden för revisionen. De tror snarare att revisionskostnaden kommer bero på 
företagets storlek och komplexitet, vilket leder till att de väsentliga skillnaderna mellan 
regelverken utifrån resultatet av vår studie kommer ha en liten eller obetydlig påverkan på 
revisionskostnaden. En slutsats dragen från detta blir därför att agentteorin blir svår att 
använda för att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna kommer att påverka 
företagets intressenter då ingen skillnad kan visas mellan regelverken.  
 
“Ju större ett företag är desto mer komplext blir den här (revisions-) genomgången.” 
Person B 
 
Revisorerna förklarade också under intervjun att revisionskostnader inte heller kommer att 
förändras vid införandet av de olika K-regelverken. Agentkostnaderna kommer därmed inte 
att förändras efter införandet av K-regelverken. Dock anser revisorerna att införandet av 
regelverken kommer att leda till att redovisningsreglerna blir tydligare och enklare för 
företagen att använda. Då revisionskostnaden är en övervakningskostnad, som ovan 
beskrivits, bör de tydligare regelverken innebära att mindre övervakning krävs, vilket i sin tur 
kommer innebära att agentkostnaderna med tiden kommer att minska efter införandet av 
regelverken. Revisorerna tror att kostnaderna för revisionen kan öka vid implementeringen 
men att de sedan snarare kommer att minska. De nya regelverken innebär alltså i 
förlängningen lägre agentkostnader för intressenterna.  
 
Vid intervjuerna förklarar dock revisorerna att eftersom K3 är ett principbaserat regelverk 
kommer de dock behöva ta ställning till fler bedömningar, än K2. Detta överensstämmer med 
det Carmona & Trombetta (2008, s. 458) beskriver i sin artikel, vilka skriver att tillämpandet 
av ett principbaserat regelverk ställer högre krav på revisorernas kunskap och förmåga att 
bedöma företagets verksamhet och finansiella situation. Man kan till följd av detta därför anta 
att revisionskostnaderna kommer att vara högre vid ett principbaserat regelverk, än vid ett 
regelbaserat regelverk. Samma sak beskriver Nobes (2005, s. 25) i sin artikel där det förklaras 
att ett regelbaserat regelverk är lättare att kontrollera än ett principbaserat. Det 
principbaserade regelverket kräver en högre förståelse hos användaren och därför blir 
kontrollen mer komplex. Denna slutsats delas dock, som ovan också beskrivits, ej av 
revisorerna då snarare företagets storlek och komplexitet avgör revisionen. Slutsatsen av 
denna diskussion blir därför att teorin inte överensstämmer med våra empiriska data och man 
med hjälp av dessa teorier inte får en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna påverkar 
företagets intressenter.  
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8.5.3 Skatteverket 
Agentteorin kan också användas för att analysera förhållandet som finns mellan Skatteverket 
och företagen. En typ av kontrollåtgärder som finns för samhället att kontrollera att företagets 
årsredovisning är korrekt är genom det arbete som Skatteverket gör med företagets 
deklarationer. Detta arbete kan liknas vid den typ av övervakningssystem som Saam (2007, s. 
828-829) beskriver i sin artikel, där kontrolleringen av deklarationer är en av samhällets 
kontroller för att kontrollera att företagen har följt de redovisningsregler som finns. Med 
andra ord, ett sätt för principalen att kontrollera agentens arbete. Från intervjun med 
Skatteverket förklaras att det inte finns någon skillnad i Skatteverkets arbete gällande att 
kontrollera en K2 eller en K3 årsredovisning, men för att kunna fatta korrekta beslut är det 
viktigt för Skatteverket att ha kunskap om vilken normgivning företaget tillämpar. Slutsatsen 
från denna analys blir därför att avseende det ovan diskuterade problematiken återfinns ingen 
skillnad mellan K2 och K3 och det är därför ingenting som företagen behöver beakta vid valet 
av regelverk.  
 
Från intervjun med Skatteverket framkom att en av skillnaderna mellan de två regelverken, 
gällande deras arbete, är att det troligen kommer att kunna bli fler diskussioner med företagen 
om de tillämpar K3, jämfört med K2, då K3 är ett principbaserat regelverk. För ett 
regelbaserat regelverk, så som K2, krävs färre bedömningar, medan det för ett principbaserat 
regelverk krävs fler bedömningar då reglerna i regelverket inte beskriver hur varje enskild 
transaktion ska beskrivas (Benston, et al., 2006, s. 168-169; Bradbury & Schröder, 2012, s. 2, 
9; Carmona & Trombetta, 2008, s. 456). Forskningen om princip- och regelbaserade regelverk 
överensstämmer därmed med den syn som Skatteverket har på K2 och K3. Denna 
problematik, att K3 kan innebära mer arbete för Skatteverket, kan även analyseras med hjälp 
av agentteorin. De problem som Skatteverket lyfter fram som kan uppstå är oenighet vid 
bedömningar och hur regelverket ska tolkas, vilket leder till att de olika parternas intressen 
skiljer sig åt och förhållandet liknar därmed det som beskrivs i agentteorin (Jensen & 
Meckling, 1976, s. 308). Då K2 inte innehåller lika många bedömningar för företagen 
minskar därför risken för oenighet om tolkningen av regelverken mellan parterna, jämfört 
med K3. Till följd av att Skatteverket tror att det kan komma att krävas mer arbete med K3 
leder detta till att agentkostnaderna, vilka uppstår till följd av att partnernas intresse skiljer sig 
åt, kan komma att öka i K3 jämfört med K2. Utifrån denna analys är därför en möjlig tolkning 
att utifrån Skatteverket som intressent är K2 att föredra till följd av de färre bedömningar som 
behövs göras i regelverket. Dock bör man komma ihåg att målet med beskattningen i Sverige 
är att den ska vara rättvis, vilket kan bli svårt om inte valmöjligheten finns att välja K3. 
Denna slutsats kan dras för de företag där de väsentliga skillnaderna, som presenterats tidigare 
i uppsatsen, påverkar redovisningen på ett sätt som gör att en rättvisande bild inte kan ges, 
och därför blir beskattningen inte rättvis utifrån företagets verksamhet. Man kan därför 
argumentera för att trots de potentiella problem som finns med ett principbaserat regelverk 
som K3, att fördelarna för Skatteverket överväger de nackdelar som framkommit från vår 
studie.  
 

8.5.4 Sammanfattning 
Slutsatsen utifrån den ovanstående analysen av agentteorin och de väsentliga skillnaderna 
mellan regelverken är att agentteorin inte kan användas för att få en förståelse för hur de 
väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar relationen mellan företaget och dess 
intressenter samt vilken påverkan de väsentliga skillnaderna har på företagens årsredovisning.  
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Den kritik som riktas mot agentteorin är att teorin bygger på förenklade antaganden om 
principalens och agentens agerande. I teorin antas parterna vara nyttomaximerande, vilket 
ibland leder till extrema beteenden från parterna. Kritiker mot teorin menar att man även 
måste se till parternas sociala miljö och att man inte enbart kan anta att parterna är 
nyttomaximerande. (Cuevas-Rodríguez, et al., 2012, s. 527; Lubatkin, et al., 2007, s. 43-44) 
Till viss del bekräftas denna kritik från intervjuerna, exempelvis genom att de intervjuade 
lyfter fram att revisionskostnaden inte beror på de väsentliga skillnaderna mellan regelverken 
utan snarare på företagets storlek och verksamhet. Detta ger en antydning att agentteorin hade 
kunnat vara mer användbar för att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan 
K2 och K3 påverkar relationen mellan företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de 
väsentliga skillnaderna har på företagens årsredovisning om teorin hade utvecklats att även 
innefatta parternas sociala miljö.  
 

8.6 Sammanfattning analys 

Figur 11. Reviderad teorimodell 

 
Utifrån studiens analys av det empiriska materialet har följande teorimodell skapats. Studiens 
data visar att från studiens tre teorier är det endast intressentteorin som kan användas för att 
skapa en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar relationen 
mellan företaget och dess intressenter. Resultatet visar därmed att en förståelse kan fås för hur 
de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar relationen mellan företaget och dess 
intressenter genom att använda intressentteorin. Teorin om informationsasymmetri och 
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agentteorin gick inte att applicera på studiens ämnesområde då både informationsasymmetrin 
samt agent-principalproblemen och agentkostnaderna utifrån studiens empiriska data visade 
sig bero på andra faktorer än de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3. Till följd av detta 
ser studiens teorimodell ut som bilden ovan.  
 

8.7 Slutsats 
 

8.7.1 Praktiska slutsatser 
Den praktiska slutsatsen utifrån denna uppsats är att de väsentliga skillnaderna mellan 
regelverken endast har en liten eller obetydlig påverkan på årsredovisningen och därmed 
företagets intressenter för majoriteten av företagen. Det är endast få företag, där de väsentliga 
skillnaderna, får en stor effekt på företagets årsredovisning. De väsentliga skillnader som 
företagen bör beakta vid valet mellan K2 och K3 är leasing, komponentavskrivningar, 
egenupparbetat lager, aktivering av immateriella anläggningstillgångar samt faktumet att K2 
är ett regelbaserat regelverk och K3 är ett principbaserat regelverk.  
 
Utifrån vår analys uppfyller båda regelverken god redovisningssed både enligt teorin och från 
intervjuerna. Båda regelverken är därmed skapade utifrån att redovisningen ska uppfylla god 
redovisningssed och detta gör att det inte finns någon skillnad mellan regelverken avseende 
denna aspekt. Till följd av detta får de väsentliga skillnaderna mellan regelverken, utifrån god 
redovisningssed, ingen påverkan på företagets intressenter. Vid analysen av begreppet 
rättvisande bild och de väsentliga skillnaderna mellan regelverken fanns delade meningar 
mellan de intervjuade. Enligt redovisningsteorin ska begreppet rättvisande bild ses i sin 
helhet, se ÅRL (SFS 1995:1554) 2 kap 2§ och BFL (SFS 1999:1078) 4 kap 2§, vilket leder 
till att man ej ska analysera begreppet utifrån enskilda skillnader mellan regelverken. Dock 
kan det, som en del av de intervjuade nämnde, ju närmare gränsen ett företag är för att räknas 
som ett större företag enligt bestämmelserna i ÅRL (SFS 1995:1554), bli allt svårare att ge en 
rättvisande bild av företagets verksamhet och redovisa enligt K2. Även de företag där de 
väsentliga skillnaderna får en stor påverkan på årsredovisningen kan svårigheter förekomma 
att redovisa en rättvisande bild enligt K2 då regelverket innehåller många förenklings- och 
schablonregler. Slutsatsen blir därför att de väsentliga skillnaderna mellan regelverk i sig inte 
leder till att en mindre rättvisande bild av företagets verksamhet ges, utan det är företag där 
skillnaderna får en betydande effekt på årsredovisningen som det blir svårare att ge en 
rättvisande bild av företagets verksamhet. För företagets intressenter innebär detta att för 
majoriteten av företagen finns ingen eller mycket liten risk att inte en rättvisande bild ges av 
företagets verksamhet, oavsett K-regelverk. Intressenterna påverkas endast av detta för de 
företag där de väsentliga skillnaderna får en betydande effekt.  
 
Från intervjuerna kan slutsatsen dras att de väsentliga skillnaderna mellan regelverken är 
leasing, egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, komponentavskrivning, 
egenupparbetat lager samt skillnaden gällande princip- och regelbaserat regelverk. Som ovan 
beskrivet kan dessa skillnader leda till svårigheter att ge en rättvisande bild av företaget. 
Slutsatsen blir därför att företag, vilka påverkas av dessa skillnader, bör reflektera effekterna 
på årsredovisningen av respektive regelverk för att på detta sätt analysera vilka konsekvenser 
dessa skillnader får för företagets intressenter.  
 
Det faktum att K2 är ett regelbaserat regelverk och K3 är ett principbaserat regelverk får 
enligt de intervjuade samma effekter som lyfts fram i forskningen. Till följd av detta bekräftar 
uppsatsens empiriska data de tidigare studierna på området. Slutsatsen utifrån ett 
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intressentperspektiv blir därför att K3 kräver mer av användarna, så väl företagsledning som 
intressenter, gällande bedömningar, tolkningar och redovisningskunskap. Dock leder det 
principbaserade regelverket till en mer informativ redovisning och är lättare att anpassa för 
det enskilda företagets verksamhet. K2 däremot är enklare för användarna att använda, men 
däremot blir regelverket mer strikt och kan därmed inte anpassas efter den enskilda 
verksamheten som K3 kan. Ingen generell slutsats finns därmed att ge utifrån ett 
intressentperspektiv, utan företagen måste vid valet av regelverk beakta vilka intressenter de 
har.  
 
Avslutningsvis bör också lyftas fram att de företag som denna uppsats behandlar alltid har ett 
val mellan vilket av K2 eller K3 de vill välja att redovisa enligt. Ett mindre företag kan alltid 
välja K2, medan ett större företag är tvingat till att redovisa enligt K3. Därför bör man i 
diskussionen om de väsentliga skillnadernas påverkan på redovisningen även beakta 
företagets storlek. Sammanfattningsvis vill vi dock lyfta fram det som Skatteverket förklarar 
vid intervjun, att genom K-regelverken, ökar jämförbarheten mellan olika företag till följd av 
det faktum att regelverken i sig är kompletta. Ur ett intressentperspektiv är det positivt jämfört 
med innan då intressenterna efter implementeringen av regelverken tydligare vet vilka normer 
och riktlinjer som företaget har använt i årsredovisningen. För intressenterna underlättar detta 
jämförbarheten mellan olika företag.  
 
“Detta underlättar naturligtvis också jämförbarheten mellan olika företag” 
Skatteverket 
 
De väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 får för majoriteten av företagen ingen eller 
mycket liten påverkan på årsredovisningen, vilket leder till att företagets intressenter inte 
kommer beröras av företagets val av regelverk. Oavsett val av regelverk kommer dock K-
regelverken att underlätta för företagets intressenter då jämförbarheten mellan olika företag 
förenklas, vilket är en utveckling jämfört med idag.  
 

8.7.2 Teoretiska slutsatser 
Den teoretiska slutsatsen från denna uppsats är att intressentteorin till viss del går att applicera 
på uppsatsens ämnesområde. Agentteorin och teorin om informationsasymmetrin inte är på 
samma sätt applicerbar på uppsatsens ämnesområde och skapar därmed inte samma förståelse 
för hur de väsentliga skillnaderna mellan regelverken påverkar företagets intressenter som 
intressentteorin gör. Dock bör man beakta det faktum att vi i uppsatsen endast har intervjuat 
en intressent, vilket påverkar uppsatsens teoretiska slutsatser. Om fler intressenter hade 
intervjuats hade uppsatsen fått ett bredare och djupare intressentperspektiv och därigenom 
hade också teorierna varit lättare att analysera.  
 
I intressentteorin är en intressent någon som påverkar eller påverkas av ett företag och enligt 
teorin bör företaget beakta alla intressenter för att kunna skapa värde. Definitionen möts dock 
av kritik från vissa då den anses göra teorin för bred. Från analysen av denna uppsats 
empiriska material har vi dragit slutsatsen att den breda definitionen är att föredra då 
exempelvis fler intressenter till företaget använder årsredovisningen än vad företaget själva 
tror. Vid valet av regelverk bör därmed företagen utifrån intressentteorin reflektera vilka krav 
som intressenterna ställer och vilken information företaget vill förmedla. Ett exempel på detta 
är att det mellan K2 och K3 är skillnad vilken typ av resultaträkning som företaget bör 
använda; funktions- eller kostnadsslagsindelad resultaträkning. Detta exempel illustrerar att 
företaget bör beakta sina intressenters krav för att kunna tillmötesgå dem vid val av regelverk. 
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Företaget bör också beakta vilken information som företaget ger till sina konkurrenter, vilket 
en av de intervjuade också uppmärksammade.  
 
Intressentteorin är applicerbar på ämnesområdet och gör att man får en förståelse för hur de 
väsentliga skillnaderna mellan regelverken påverkar företagets intressenter. Exempelvis, är 
det som intressent lättare att påverka årsredovisningen om företaget tillämpar ett 
principbaserat regelverk så som K3, då regelverket ger utrymme för mer valmöjligheter. 
Empirin och teorin sammanfaller också gällande vilka intressenter som företaget bör ta 
hänsyn till, vilka är de primära intressenterna. Dock bör fler intressenter till företaget 
intervjuas för att säkerhetsställa detta samband. Slutsatsen blir därmed att intressentteorin kan 
användas för att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 påverkar 
företagets intressenter. Liksom den kritik som riktas mot teorin, bör man poängtera att teorin 
är allmänt hållen och att det kanske därför går att applicera den på många ämnesområden.  
 
Mellan företaget och dess intressenter kommer det alltid att existera någon form av 
informationsasymmetri. Utifrån den analys som gjordes i föregående avsnitt tyder det på att 
intressenter till företag som tillämpar K3 har en lägre informationsrisk då fler 
tilläggsupplysningar ges i K3 jämfört med K2. Detta är en följd av att K3 är ett principbaserat 
regelverk och regelverket kräver därmed fler tilläggsupplysningar. Informationen som ges i 
tilläggsupplysningarna gör att informationsasymmetrin mellan företaget och intressenterna 
minskar, vilket indikerar på att informationsasymmetrin mellan parterna är lägre i K3. Dock 
kräver ett principbaserat mer av användaren, vilket kan leda till att informationsasymmetrin 
mellan parterna kan öka. I K2 krävs färre tilläggsupplysningar, vilket leder till att företaget 
förmedlar mindre information till sina intressenter. Regelverket kräver dock inte lika mycket 
kunskaper inom redovisning som det principbaserade K3 gör. De intervjuade ansåg dock att 
informationsutbytet mellan parter inte var beroende av valet av regelverk, varvid slutsatsen 
kan dras att de väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 inte påverkar 
informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter. Det är snarare så att 
informationsasymmetrin beror på vilken relation företaget har till sina intressenter. Slutsatsen 
blir därför utifrån vår studie att informationsasymmetrin inte är beroende av de väsentliga 
skillnaderna mellan regelverken, utan det är relationen mellan företaget och dess intressenter 
som avgör detta.  
 
Slutsatsen utifrån de väsentliga skillnaderna mellan regelverken och agentteorin visar att 
agentteorin inte kan användas för att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna 
påverkar företagets intressenter. Revisionskostnaderna, som är en typ av agentkostnader, 
ansåg de intervjuade revisorerna inte skulle påverkas utav de väsentliga skillnaderna mellan 
regelverken, utan kostnaden beror istället på företagets storlek och komplexitet. I detta 
avseende kan inte agentteorin appliceras på uppsatsens ämnesområde. Kärnan i agentteorin är 
beskrivningen av agent-principalproblemet. Från analysen kan slutsatsen dras att principalen i 
K3 måste skapa fler och tydligare incitament för agenten att agera för principalens bästa, 
jämfört med K2, till följd av de valmöjligheter i redovisningen som det principbaserade K3 
erbjuder. Slutsatsen utifrån vår studie är att agentteorin inte är användbar för att försöka få en 
förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan regelverken påverkar företagets 
intressenter. Från intervjuerna drar vi slutsatsen att agent-principalproblemet och 
agentkostnaderna snarare beror på företagets struktur och verksamhet än de väsentliga 
skillnaderna mellan regelverken.  
 
Resultatet från denna studie ur ett teoretiskt perspektiv blir därför att företag vid valet mellan 
K2 och K3 bör beakta sina intressenter för att på detta sätt skapa värde, både för företaget och 
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dess intressenter. Informationsasymmetrin och eventuella agent-principal problem bör inte 
påverkas i någon större utsträckning av det val företagen gör gällande K-regelverk.  
 

8.8 Förslag till framtida forskning 
 
För att utveckla de resultat som framkommit i denna uppsats är ett förslag till framtida 
forskning att om några år, då K-regelverken har implementerats, undersöka vilka av 
skillnaderna mellan regelverken som avgjorde valet mellan K2 och K3. Var det de väsentliga 
skillnader som de intervjuade lyfte fram i denna uppsats, eller var det andra skillnader mellan 
regelverken som företagen ansåg viktigare vid valet av regelverk. Ur detta perspektiv vore det 
även intressant att se vilka faktorer som avgör valet av regelverk. Istället för att fokusera på 
skillnaderna mellan regelverken, se om det istället var företagets strategi, verksamhet eller 
målsättning som avgjorde valet av regelverk.  
 
En av de svagheter med vår uppsats är det faktum att vi bara intervjuade Skatteverket som 
intressent. Till följd av detta vore det därför intressant att om några år, då regelverken 
implementerats, se hur de väsentliga skillnaderna som tagits upp i denna uppsats påverkar 
företagets intressenter genom att göra intervjuer med fler intressentgrupper, så som 
exempelvis banken. 
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9. Sanningskriterier  
 

 detta kapitel beskrivs en utvärdering av studien genom en analys av studiens äkthet och 
trovärdighet.  

 

 
 
 
Validitet och reliabilitet är två kriterier som främst används för att mäta kvaliteten på 
kvantitativa undersökningar. Huruvida dessa begrepp är relevanta även vid kvalitativa 
undersökningar förs det diskussioner om, då begreppen främst syftar till mätning av 
parametrar. (Bryman, et al., 2005, s. 304) På grund av detta har vi istället valt att utvärdera 
kvaliteten i vår studie utifrån sanningskriterierna trovärdighet och äkthet.  
 

9.1 Trovärdighet 
 
Trovärdighet kan delas upp i fyra delkriterier, nämligen; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Med vårt konstruktionistiska synsätt 
anser vi att den sociala verkligheten består av konstruktioner som skapas av människornas 
handlingar och uppfattningar. Det kan därmed finnas flera tänkbara beskrivningar av 
verkligheten och det är då viktigt att den bild som vi beskriver i denna uppsats är tillförlitlig. 
(Bryman, et al., 2005, s. 307) Ett sätt att öka tillförlitligheten i resultatet är så kallad 
triangulering. I uppsatsen har detta gjorts genom att vi har kombinerat olika forskares syn på 
de teorier som använts för att få en så korrekt och objektiv bild som möjligt av uppsatsens 
ämnesområde. (Ahrne & Svensson, 2011, s. 27-28) Resultatets tillförlitlighet stärktes också 
av att vi till respektive respondent har skickat den transkriberade intervjun för bekräftelse. 
Respondenterna har på så viss kunnat kontrollera att vi uppfattat deras svar på rätt sätt samt 
godkänna att deras svar får användas i uppsatsen. Detta förfarande är viktigt för att få en 
tillförlitlighet i studiens resultat (Bryman, et al., 2005, s. 307). Vi anser därmed att resultatet i 
vår studie är tillförlitlig.  
 
Kriteriet om överförbarhet motsvarar det som i kvantitativa studier innebär att resultatet ska 
kunna generaliseras till andra miljöer och situationer (Bryman, et al., 2005, s. 306). 
Generaliserbarheten är dock en svaghet med kvalitativa studier eftersom det egentligen aldrig 
kan uppnås (Ahrne & Svensson, 2011, s. 28). Överförbarhet används därför i kvalitativa 
studier och innebär snarare hur väl studiens resultat är användbart än sanningshalten i det. 
Överförbarheten innebär därmed möjligheten att överföra resultatet på likartade situationer. 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 169) Eftersom vår studie endast inbegriper en liten grupp 
individer handlar vår studie snarare om djup än bredd. Vårt resultat kommer därmed snarare 
att belysa betydelsen av den studerade aspekten och därför kommer resultatet från vår studie 
inte i någon större utsträckning kunna överföras till andra sociala miljöer då studien inte är 
tillräckligt bred. (Bryman, et al., 2005, s. 307) Vi anser dock att många av våra slutsatser ändå 

I 
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ger en rättvis bild av vad som kommer vara viktigt att beakta vid valet mellan K2 och K3 och 
därmed tror vi att resultaten med försiktighet kommer vara överförbara till företag som 
befinner sig i valet mellan regelverken. Genom att genomföra fler intervjuer antar vi att 
resultatens överförbarhet hade kunnat förbättras.  
 
För att resultatet i studien ska vara pålitlig ska vi som författare anta ett granskande synsätt 
(Bryman, et al., 2005, s. 307). För att öka pålitligheten i vår studie har vi på ett tydligt sätt 
redogjort för alla val och beslut som gjorts. Genomgående i uppsatsen har vi försökt att 
motivera och beskriva alla val vi gjort och varför de har gjorts. För att ytterligare öka 
pålitligheten i studien är det bra att den granskas av andra (Bryman, et al., 2005, s. 307). Vid 
ett antal seminarium har vår uppsats granskats av andra studenter främst i de tidigare faserna 
av processen med problemformulering, teorier och urval. Deras kommentarer har tagits i 
beaktning under uppsatsarbetet vilket vi anser ökar uppsatsens pålitlighet.  
 
Det sista kriteriet för att studien ska vara trovärdig är möjligheten att styrka och konfirmera. I 
samhällelig forskning är det omöjligt att få fullständig objektivitet och därför är det viktigt att 
forskaren kan visa denne inte låter sina personliga värderingar påverka studiens utförande och 
resultat. (Bryman, et al., 2005, s. 307-308) Genom att vi i uppsatsen beskrivit vår förförståelse 
samt vår syn på kunskap och verkligheten anser vi att vi genom detta har gjort läsaren 
medveten om hur studien kan ha påverkats av våra värderingar och synsätt. Under arbetets 
gång har vi även strävat efter att hålla ett så objektiv förhållningssätt till det vi har studerat 
som möjligt.  
 
Samtliga ovannämnda fyra kriterier har vi genomgående under studiens gång haft i åtanke för 
att uppnå en så hög trovärdighet som möjligt för uppsatsen.   
 

9.2 Äkthet  
 
Det andra sanningskriteriet är äkthet och för att uppnå detta kriterium bör studien ge en rättvis 
bild av de personer som studerats. För att uppfylla kriteriet om äkthet är det viktigt att alla 
respondenters åsikter och uppfattningar återges med en rättvis bild. (Bryman, et al., 2005, s. 
308-309) Vi har försökt ge en rättvis bild i vår uppsats genom att alla respondenter har getts 
samma möjligheter vid intervjuerna och alla personliga intervjuer sett likadan ut. Vi har haft 
som utgångspunkt att ställa alla frågor i samma ordning till alla respondenter för att få en så 
rättvis bild som möjlig av alla intervjuer. Trots detta har vissa respondenter fått mer plats än 
andra i studien, vilket beror på att de under intervjuerna varit mer eller mindre informativa. Vi 
anser dock inte att detta faktum påverkar äktheten eftersom vi ändå har lyft fram alla 
respondenters åsikter på ett tydligt sätt. Vi har inte inför våra intervjuer gjort någon 
pilotstudie vilket möjligen kan ha påverkat äktheten i vår studie eftersom vi då inte har testat 
våra frågor innan intervjuerna.   
 
Eftersom två av våra intervjuer har skett genom mejlintervjuer har vi varit noga med att 
samma frågor ska ställas oavsett intervjuform. Vi har dock tagit i beaktning att de personliga 
intervjuerna möjligen har gett oss mer utförliga svar då vi haft möjlighet till att ställa 
följdfrågor. Dessutom har frågorna i intervjuguiden till Skatteverket skiljt sig från de frågor 
som ställdes till revisorerna eftersom de har ett annat perspektiv och är en av företagets 
intressenter.   
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Vår studie bygger på en deduktiv ansats vilket innebär att vi har utgått från den befintliga 
teorin vid insamlandet av det empiriska materialet. Detta gör att vi har valt att lyfta fram de 
resultat som kan kopplas till teorierna och mindre utrymme har getts till observationer som 
inte relaterar till teorierna på ett lika tydligt sätt. Trots detta och till följd av studiens 
deduktiva ansats, anser vi att uppsatsen har en relativt hög äkthet då de resultat vi lyft fram 
har återgetts på ett rättvisande och tydligt sätt. Om studien hade haft en induktiv ansats hade 
en annan utvärdering av äktheten fått göras.   
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Tabell 1: Sökningar relaterade till intressentteorin 
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Stakeholder, 
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25 • Managing for stakeholders: trade-offs or value creation av 
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Stakeholder theory 181 • Stakeholder theory- reviewing a theory that moves us av 
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Lubatkin, Lane, Collin and Very av Gomez-Meija & Wiseman 

Via artikeln av 
Gomez-Meija & 
Wiseman 

 • Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 
ownership structure av Jensen & Meckling 

• An embeddedness framing of governance and opportunism: 
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Via boken av 
Sundgren et al. 

 • Information asymmetry, corporate disclosure and the capital 
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review 
Agency theory, 
criticism 

39 • Has Agency Theory Run its Course?: Making the Theory more 
Flexible to Inform the Management of Reward Systems av 
Cuevas-Rodrigues et al.  

 
Tabell 3: Sökningar relaterade till metodvalet  
Sökord/sökväg Träffar Valda böcker 
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kurser 
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Trombetta 

 • Principles- versus rules-based accounting standards: the 
FASB's standard setting strategy av Benston et al.  

Principles, rules, 
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K3 18 • Finansiell rapportering: enligt K3 och K2 av Drefeldt & 



 
	  

Törning 
• K3 i praktiken: PwC:s handbok vid tillämpning av K3 av 

Backlund et al. 
• Redovisningsnyheter av Broberg 

Extern redovisning 77 • Extern redovisning av Johansson 
• Redovisningens språk av Smith  

Redovisning, normer 13 • Redovisningens normer och normbildare: en nationell och 
internationell översikt av Nilsson 

K2 28 • Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 av 
Broberg 

• Årsredovisning enligt K2-reglerna: introduktion till och 
diskussion kring det nya regelverket av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 

Via 
bokföringsnämndens 
hemsida 
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• K-projektet av Bokföringsnämnden 
• Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 av 

Bokföringsnämnden 
• Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2008:1 av 

Bokföringsnämnden 
• Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:4 av 

Bokföringsnämnden 
• Konsekvensutredning avseende nytt allmänt råd vid 

upprättande av årsredovisning av Bokföringsnämnden 
• Bokföringsnämndens vägledning, Årsredovisning i mindre 

aktiebolag av Bokföringsnämnden 
• Bokföringsnämndens vägledning, Årsredovisning och 

koncernredovisning av Bokföringsnämnden 
• Uttalande om byte mellan K-regelverk av Bokföringsnämnden 

Redovisning, 
skatterätt 

16 • Redovisningsfrågor i skattepraxis av Knutsson et al. 

Via balans arkiv  • K2- ett förtalat och underskattat regelverk av Drefeldt & 
Törning 

• K2 uppfyller krav på rättvisande bild av Drefeldt 
• Nu är K3 här – vilken väg väljer du? av Lennartsson 

Via andra uppsatser  • En snabbguide i K3 – Nytt regelverk för redovisning av KPMG 
 
Tabell 5: Övrigt 
Sökord/sökväg Träffar Valda artiklar/ böcker 
Via andra uppsatser  • Företagens redovisning : att förstå årsredovisningar av 

Edenhammar & Thorell 
Användes i tidigare 
kurser 

 • IFRS-volymen 2012 av FAR akademi 

Via riksdagens 
hemsida 

 • Årsredovisningslagen 
• Bokföringslagen 

  



 
	  

Bilaga 2: Intervjuguide redovisningskonsulter/revisorer 
 
Intervjuguide - redovisningskonsulter/revisorer  
 
Allmänna frågor  
 
Bakgrund? (Yrkesroll, arbetsuppgifter, utbildning och yrkesverksamma år) 
Hur har du kommit i kontakt med K-regelverket? (Kurs, arbetar med det idag?) 
Vill du vara anonym? 
 
Frågor relaterade till den teoretiska referensramen  
 
Skillnader mellan regelverken  

1. Vilka är de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid valet mellan K2 och K3?  
 Antalet intressenter 
 Företagets storlek 
 Organisationens struktur 
 Vilka möjligheter det finns till val av redovisningsmetoder 
 Olika typer av förenklingsregler 
 

2.  
a. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan K2 och K3? Hur påverkar dessa 

skillnader redovisningen?  
b. Finns det någon specifik skillnad som är av mer betydelse än någon annan och 

som måste beaktas noggrant vid valet mellan regelverken? 
 

3.  
a. Vilken av skillnaderna mellan regelverken får störst effekt på redovisningen 

sett utifrån företagets intressenter?  
b. Vilken intressent är den som påverkas mest av denna skillnad? Varför? 

 
Redovisningens kvalitativa egenskaper  

4. Utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper, ger både K2 och K3 en rättvisande 
bild? 

a. Finns det någon skillnad mellan regelverken? 
b. Har detta någonting att göra med att K2 är ett regelbaserat regelverk och K3 ett 

principbaserat regelverk? 
 

5. K2 bygger på försiktighetsprincipen, vilket kan leda till en konflikt att redovisa en 
korrekt bild, kontra att inte redovisa en alltför positiv bild av företaget. Kan detta göra 
att det blir svårare att redovisningen visar en rättvisande bild av företaget? Återfinns 
denna typ av problematik hos K3?  

a. Vilken effekt får redovisningen av att K2 bygger på försiktighetsprincipen? 
b. Vilken skillnad får detta mot K3? 

 
6. Utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper, ger både K2 och K3 en god 

redovisningssed?  
a. Finns det någon skillnad mellan regelverken? 
b. Är regelverken skapade utifrån det som idag kan anses som god 

redovisningssed? 



 
	  

 
Princip- och regelbaserade regelverk 

7. Hur märks det på informationen i årsredovisningen att K2 är ett regelbaserat regelverk 
och K3 är ett principbaserat regelverk?  

 Relevans i information 
 Antal upplysningar 
 Förståelse för företagets verkliga ekonomiska position och ställning 
 

8. Vilka för- och nackdelar ser du med regel- respektive principbaserade regelverk? Vad 
får detta för effekter på företagets intressenter? 
 

9. Är det viktigt som företag att förstå skillnaderna mellan regel- och principbaserade 
regelverk? Om ja, i sådana fall varför? 

a. Är det en avgörande faktor vid valet mellan regelverken? 
 
Intressentteorin  

10. Vad tycker ni om den information som ges om företagets ställning och resultat i K2 
respektive K3? Är det någon skillnad i användarvänlighet mellan regelverken?  

a. Kan man som intressent fatta välgrundade beslut utifrån de två olika 
regelverken? 

Vilket av regelverken förmedlar på bästa sätt företagets verkliga ekonomiska position 
och ställning? 
Uppställning av årsredovisningen 
Upplysningskrav  
Krav på balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 

 
b. Om man har många externa intressenter, gör K3 att informationen blir med 
användbar?  

 
11.  

a. Hur stort inflytande anser ni att företagets intressenter har för företagets 
redovisning?  

b. I sådana fall, i vilket av regelverken har intressenterna störst möjlighet att 
påverka redovisningen? 

c. Generellt, hur många intressenter har ett K2, respektive ett K3 företag? 
 

12. Vilken intressent har mest inflytande på redovisningen? Hur påverkas denna intressent 
K2 respektive K3?  

 
Informationsasymmetri  

13. Hur påverkar förenklingsreglerna i K2 informationsutbytet mellan företaget och dess 
intressenter?  Hur skiljer sig detta jämfört med K3? 

 
Agentteorin  

14.  
a. Hur skiljer sig revisionen mellan ett K2 och ett K3 regelverk?  

  Kontrollerbarhet 
  Förenklingsregler 
  Tidsåtgång 
  Den faktiska kostnaden 



 
	  

b.  Om revisionen skiljer sig mellan K2 och K3,  
i. beror det på företagets storlek  

ii. är det till följd av skillnaderna mellan regelverken  
iii. eller beror det på något annat? 

 
Avslutningsvis  

15. Har du något annat som du vill tillägga eller något annat som du anser är viktigt som 
vi inte har tagit upp? 

  



 
	  

Bilaga 3: Intervjuguide Skatteverket 
 
Intervjuguide - Skatteverket 
 
Allmänna frågor 
 
Bakgrund? (Yrkesroll, arbetsuppgifter, utbildning och yrkesverksamma år) 
Hur har du kommit i kontakt med K-regelverket? (Kurs, arbetar med det idag?) 
Önskar du vara anonym i uppsatsen?  
 
Frågor relaterade till K2 och K3 
 
Skillnader mellan regelverken 

1. Ur ett skattemässigt perspektiv, vilka är de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid 
valet mellan K2 och K3?  

 Beskattningsunderlag 
 Företagets storlek 
 Organisationens struktur 
 Vilka möjligheter det finns till val av redovisningsmetoder 
 Olika typer av förenklingsregler 
 

2. Sett utifrån er som intressenter till företagens årsredovisningar, vilket av regelverken 
föredrar ni att företagen använder? Varför?  

 
3.  

a. Vilken av de skillnaderna som finns mellan regelverken tycker ni är 
väsentligast?  

b. Varför? På vilket sätt påverkar denna skillnad er relation med företaget? 
 
Redovisningens kvalitativa egenskaper 

4. Så väl skattelagstiftningen som redovisningsnormerna syftar till att företagets 
årsredovisning ska spegla företagets ekonomiska resultat och ställning på ett 
rättvisande sätt.  

a. Med detta i beaktning, finns det någon skillnad mellan K2 och K3 att ge en 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning? 

b. Hur påverkar denna skillnad i sådana fall årsredovisningen? 
 

5. K2 bygger på försiktighetsprincipen och det kan därmed ibland bli svårt att redovisa 
en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.  

a. På vilket sätt påverkar detta redovisningen, och därmed 
beskattningsunderlaget? 

b.  Är detta något som påverkar ert arbete och som ni har diskuterat? 
 

6. Skatteverket är en av de aktörer i Sverige som har störst påverkan på innebörden av 
god redovisningssed.  

a. Enligt er mening, uppfyller båda regelverken god redovisningssed i Sverige?  
b. Finns det någon skillnad mellan regelverken? 

 
Princip- och regelbaserade regelverk 



 
	  

7. Ur beskattningssynpunkt, hur märks det på informationen i årsredovisningen att K2 är 
ett regelbaserat regelverk och K3 är ett principbaserat regelverk?  

 Relevans i information 
 Förståelse av information 
 Antal upplysningar 
 Förståelse för företagets verkliga ekonomiska position och ställning 
 Skillnad i beskattning 
 

8.  
a. Ur beskattningssynpunkt, vilka för- respektive nackdelar finns det med regel- 

och principbaserade regelverk?  
b. Vilket av regelverken gör beskattningen mer rättvisande? 

 
Intressentteorin 

9. Vad tycker ni om den information som ges om företagets ställning och resultat i K2 
respektive K3? Är det någon skillnad i användarvänlighet mellan regelverken?  
Vilket av regelverken förmedlar på bästa sätt företagets verkliga ekonomiska position 
och ställning? 
Uppställning av årsredovisningen 
Upplysningskrav 
Krav på balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 

 
10.  

a. Hur stort inflytande anser ni, som intressent till företagen, att ni har på 
företagets redovisning?  

b. I sådana fall, i vilket av regelverken har ni störst möjlighet att påverka 
redovisningen? 

 
11. Anser ni att det finns någon annan intressent som har en stor påverkan på företagets 

redovisning? Vilken intressent och hur påverkar denna i sådana fall redovisningen? 
 
Informationsasymmetri 

12. Hur påverkar förenklingsreglerna i K2 informationsutbytet mellan företaget och er 
som intressenter?  Hur skiljer sig detta jämfört med K3? 

 
Agentteorin 

13. Hur skiljer sig K2 och K3 i valmöjligheter i redovisningen? Gör detta att 
kontrollerbarheten vid beskattningen skiljer sig åt mellan regelverken?  

 
Avslutningsvis 

14. Har du något annat som du vill tillägga eller något annat som du anser är viktigt som 
vi inte har tagit upp? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  

Bilaga 4: Informationsbrev 
 
Hej!  
 
Tack för deltagande till vårt examensarbete om skillnaderna mellan K2 och K3 regelverken. 
Vi som skriver uppsatsen heter Emma Andersson och Sara Sellgren och läser åttonde 
terminen på Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Anledningen till att vi har valt att 
skriva om K-projektet är att vi båda läst redovisning som fördjupning under programmet, 
samt att vi båda är intresserade av området.  
 
Syftet med vår uppsats är att få en förståelse för hur de väsentliga skillnaderna mellan K2 och 
K3 påverkar relationen mellan företaget och dess intressenter samt vilken påverkan de 
väsentliga skillnaderna har på företagets årsredovisning. Då företagets årsredovisning är ett 
utav de sätt företaget använder för att förmedla information om sin ekonomiska ställning till 
sina intressenter, har vi därför valt ett intressentperspektiv på uppsatsen. Genom 
genomförande av intervjuer med redovisningskonsulter, revisorer och Skatteverket, i 
kombination av en analys av skillnaderna mellan regelverken, hoppas vi nå en förståelse 
gällande hur skillnaderna påverkar företagets intressenter.  
 
Vid intervjun som vi kommer att genomföra kommer vi använda oss av en intervjuguide. För 
att underlätta vid intervjun och för att ni ska få en uppfattning om vilka ämnesområden som 
ska beröras, finns i slutet av detta dokument en sammanfattning om vad intervjun ska 
behandla. För sammanfattning av områden för intervjun, se sida 2 i detta dokument. Vid 
användandet av intervjusvaren finns en möjlighet för er att vara anonym om så önskas. Vi 
kommer även att fråga om detta vid intervjutillfället. Om ni önskar vara anonyma meddela 
detta vid intervjutillfället och ert namn kommer då inte att nämnas i uppsatsen.  
 
Vid ytterligare frågor gällande uppsatsen eller intervjun, tveka inte att höra av er till någon av  
oss.  
 
Tack på förhand!  
 
Med Vänliga Hälsningar  
Emma Andersson och Sara Sellgren  
 
Kontaktuppgifter:  
Emma Andersson  
Telefon: 073 805 38 89  
Mail: emma.and89@gmail.com  
 
Sara Sellgren  
Telefon: 073 072 39 82  
Mail: sara_sellgren_88@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 

 



 
	  

 
 
Sammanfattning över teman som ska beröras under intervjun  
 
De allmänna ämnesområden som vi tänkt beröra under intervjun är praktiska skillnader 
mellan K2 och K3, redovisningens kvalitativa egenskaper, princip-och regelbaserade 
regelverk samt hur skillnaderna mellan regelverken påverkar företagets intressenter. Med 
intressent menas en fysisk eller juridisk person eller grupp som på ett eller annat sätt påverkar 
eller påverkas av företagets verksamhet. Exempelvis, anställda, leverantörer, kunder, 
stat/kommun, ägare och kreditgivare. Då vi på uppsatsen har ett intressentperspektiv utgår alla 
frågor, mer eller mindre, utifrån detta. Vi skulle även uppskatta om ni vid intervjun hade detta 
i beaktande.  
 
Under intervjudelen med de praktiska skillnaderna mellan K2 och K3 kommer skillnaderna 
mellan regelverken att beröras. Vilka skillnader finns mellan regelverken och vilken effekt får 
detta på företagens årsredovisningar? Andra frågeställningar som berörs är vad som är viktigt 
att tänka på vid valet av regelverk.  
 
Med redovisningens kvalitativa egenskaper menas de egenskaper som betonas i K3, nämligen 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt väsentlighet. Frågor kommer ställas relaterade till 
hur egenskaper skiljer sig åt mellan regelverken, och hur de uppfylls av respektive regelverk. 
 
Under intervjudelen där princip-och regelbaserade regelverk kommer diskuteras, ställs frågor 
relaterade till att K2 är ett regelbaserat regelverk och K3 är ett principbaserat regelverk. En 
diskussion kommer även föras om vad detta får för effekter på företagens årsredovisningar.  
 
Skillnaderna mellan regelverken kommer även att diskuteras utifrån företagets intressenter. 
Exempel på ämnesområden är vilken möjlighet till påverkan intressenterna har på företagets 
årsredovisningar, hur en eventuell revision påverkas av de olika regelverken samt hur 
informationsutbytet mellan företaget och dess intressenter påverkas av K2 och K3.  
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