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Sammanfattning 
 

Tillämpningen av de nya K-regelverken blev tvingande från och med 1 januari 2014. 

För mindre aktiebolag stod valet mellan det regelbaserade regelverket K2 och det 

principbaserade regelverket K3. En rad studier och artiklar är publicerade i syfte att 

beskriva hur valet dem emellan bör ske. Resultaten har varierat men man har kunnat 

enas om att bransch, företagets storlek, konsulters inrådan, intressenter samt bolagets 

finansiella ställning har betydelse vid valet av regelverk. Ingen entydig bild har däremot 

framkommit om när K3 kan anses ge ökad nytta för bolaget. Genom mitt arbete som 

redovisningskonsult var min initiala åsikt att regelverket K3 väldigt sällan behövde 

övervägas för ägarledda mindre aktiebolag. Efter genomgång av studier och artiklar 

kom däremot min övertygelse att vackla. 

 

Denna studie har därför som mål att undersöka när ägarledda mindre aktiebolag kan dra 

nytta av bestämmelserna i K3. För att undersöka detta används nedanstående 

frågeställning. 

 

När och varför bör ett ägarstyrt mindre aktiebolag överväga att byta från ett 

regelbaserat regelverk (K2) till ett principbaserat regelverk (K3) och vilka 

konsekvenser för det med sig? 

 

Syftet är att undersöka när och varför ett ägarlett mindre aktiebolag frivilligt bör 

överväga att tillämpa det principbaserade regelverket K3 samt vilka konsekvenser det 

får för bolaget. 

 

Denna studie har en blandning av deduktiv och induktiv ansats. Studien utgår ifrån 

teorierna besluts- och nyttoteori, redovisningsteori, intressentteori & agentteori. En 

kvalitativ studie med tre semistrukturerade djupintervjuer som empiriskt underlag är 

genomförd. Respondenterna utgörs av tre experter inom redovisningsfältet som har god 

kunskap om K-regelverken. I analysen har teorierna jämförts mot uppgifterna från den 

empiriska studien. Analysen utgjorde sedan underlaget till den teori som genererades i 

slutsatserna. 

 

I slutsatserna presenteras den teoretiska modell som jag skapat genom resultaten från 

studien. Modellen baserar sig på tio incitament som var för sig kan utgöra skäl att 

överväga tillämpningen av regelverket K3. Slutsatsen är att ett företag måste göra en 

samlad bedömning utifrån sin verksamhet för att därigenom undersöka när K3 kan bli 

aktuellt. Modellen utgör ett verktyg vid denna bedömning och kan förhoppningsvis 

underlätta arbetet med att undersöka när och varför ett företag bör överväga att tillämpa 

regelverket K3. 
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Ordlista 
 

BFL  – Bokföringslagen 
 

BFN  – Bokföringsnämnden  
 

IASB  – International Accounting Standards Board  
 

IFRS  –  International Financial Reporting Standards  
 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 

PAT – Positive Accounting Theory 
 

RR – Redovisningsrådet 
 

SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
 

ÅRL  – Årsredovisningslagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Innehållsförteckning 
Förord ............................................................................................................................................ II 

Sammanfattning ........................................................................................................................... III 

Ordlista ......................................................................................................................................... IV 

1 Inledning ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Problemdiskussion .............................................................................................................. 2 

1.2 Problemformulering ............................................................................................................ 3 

1.3 Studiens syfte ...................................................................................................................... 3 

1.4 Avgränsning ......................................................................................................................... 3 

2 Teoretisk metod ......................................................................................................................... 4 

2.1 Val av ämne ......................................................................................................................... 4 

2.2 Förkunskaper, förförståelse och objektivitet ...................................................................... 4 

2.3 Kunskapssyn ........................................................................................................................ 5 

2.4 Verklighetssyn ..................................................................................................................... 6 

2.5 Angreppssätt ....................................................................................................................... 6 

2.6 Studiens perspektiv ............................................................................................................. 7 

2.7 Litteratursökning och den teoretiska referensramen ......................................................... 7 

3 Teoretisk referensram ................................................................................................................ 8 

3.1 Besluts- och nyttoteori ........................................................................................................ 8 

3.1.1 Rationalitetsteori och begränsad rationalitet .............................................................. 9 

3.1.2 Förväntad nytta – Expected Utility (EU) ....................................................................... 9 

3.2 Redovisningsteori och valet av redovisningsmetod ............................................................ 9 

3.3 Intressentteori och nyttomaximering ............................................................................... 12 

3.4 Agentteori ......................................................................................................................... 13 

4 K-projektet och några skillnader mellan K2 och K3 ................................................................. 15 

4.1 K-projektet ........................................................................................................................ 15 

4.2 Regel- kontra principbaserat regelverk ............................................................................. 16 

4.3 Skillnader mellan regelverken K2 och K3 .......................................................................... 16 

4.3.1 Immateriella anläggningstillgångar ............................................................................ 17 

4.3.2 Materiella anläggningstillgångar ................................................................................ 17 

4.3.3 Finansiella anläggningstillgångar ................................................................................ 17 

4.3.4 Komponentavskrivning ............................................................................................... 18 

4.3.5 Varulager .................................................................................................................... 18 

4.3.6 Förenklingsregler i K2 ................................................................................................. 19 



VI 

 

4.4 Rättvisande bild ................................................................................................................. 19 

4.5 God redovisningssed ......................................................................................................... 19 

5 Praktisk metod ......................................................................................................................... 21 

5.1 Val av respondenter .......................................................................................................... 21 

5.2 Forskningsetik ................................................................................................................... 22 

5.3 Utformning av intervjumallen ........................................................................................... 23 

5.4 Praktiskt genomförande av intervjuerna .......................................................................... 23 

5.5 Analys av empirisk undersökning ...................................................................................... 24 

6. Empirisk sammanställning ....................................................................................................... 25 

6.1 Respondenterna ................................................................................................................ 25 

6.2 Årsredovisningen och dess intressenter ........................................................................... 26 

6.3 Ägaren, företaget och förväntad nytta ............................................................................. 30 

7 Analys ....................................................................................................................................... 36 

7.1 Årsredovisningen och dess nytta ...................................................................................... 36 

7.2 Regelverkens betydelse för intressenterna ...................................................................... 37 

7.3 Redovisningsprincipens konsekvenser i företaget ............................................................ 37 

7.4 Målet med företaget och redovisningen .......................................................................... 40 

8 Slutsatser .................................................................................................................................. 41 

8.1 Viktiga incitament ............................................................................................................. 41 

8.2 Modell inför beslut ............................................................................................................ 43 

9 Förslag till fortsatta studier ...................................................................................................... 44 

10 Studiens teoretiska och praktiska bidrag ............................................................................... 44 

11 Studiens trovärdighet och överförbarhet .............................................................................. 44 

Källförteckning ............................................................................................................................ 46 

Appendix 1 - Intervjumall ............................................................................................................ 50 

 

Figurförteckning 

Figur 1 - Egen modell baserad på Artsberg (2005, s. 31) .......................................................... 10 

Figur 2 - Egen version av intressentmodellen............................................................................. 12 

Figur 3 - Tillämpning av regelverk (Skatteverket, 2015) ............................................................ 15 

Figur 4 - Egen modell inför beslut om regelverket K3 ................................................................ 43 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1 - Sammanfattning av teorier i studien ........................................................................... 14 
Tabell 2 - Sammanfattning av skillnader mellan regelverken K2 & K3 ..................................... 20 
Tabell 3 - Sammanfattning av empirisk undersökning ................................................................ 35 



1 

 

1 Inledning 
 

Redan när revisorn ringde och sa ”vi måste ha ett möte angående ditt företags 

redovisningsprincip” började företagsägaren misstänka att ”nu blir det mer arbete”. 

Som om det nu inte var tillräckligt med att vara innovatör, företagsledare, arbetsledare, 

säljare och marknadsförare skulle han nu måsta lära sig mer om redovisningsreglerna 

som börjat gälla för några år sedan. 

”Du börjar komma till vägs ände, vi måste prata om du ska ligga kvar i regelverket K2 

eller om det är dags att övergå till K3”. Företagsägaren, som endast nödtorftigt var 

bekant med dessa begrepp, måste mentalt intala sig att revisorns begäran nog hade en 

kärna av sanning i sig, så det var bara att bestämma tid och plats för mötet, men vad 

innebär K3 tänkte han? 

 

Som det går att utläsa i ovanstående fiktiva situation finns sedan ett par år tillbaka nya 

redovisningsregler att förhålla sig till. Från och med 1 januari 2005 så var alla 

börsnoterade bolag i EU i sin koncernredovisning tvungna att följa de internationella 

redovisningsreglerna IFRS utan någon nationell anpassning (BFN, 2004). Före detta 

datum var det Redovisningsrådet (RR) som hade tagit fram rekommendationerna för de 

börsnoterade bolagens redovisning medan BFN ansvarade för de onoterade bolagen. 

BFN:s arbete gick då ut på att anpassa redovisningsrådets rekommendationer så att de 

kunde tillämpas för de onoterade företagen. I de fall BFN:s arbete skapade förenklingar 

så kunde de onoterade bolagen fritt välja att tillämpa ett mer avancerat regelverk. 

Innebörden blev att ett och samma bolag kunde i sin årsredovisning välja regler utifrån 

båda normgivarnas rekommendationer (BFN, 2004). 

Som konsekvens av bl.a. en överenskommelse inom EU, där man avsåg minska de 

administrativa kostnaderna för små och medelstora bolag (KOM, 2007), påbörjade BFN 

2004 arbetet med K-projektet. Målet var att ta fram fyra samlade regelverk eller 

kategorier (K1, K2, K3 och K4) som vardera anpassats för olika typer av företag (FAR, 

2012). Mindre aktiebolag som avslutar sitt räkenskapsår med en årsredovisning kan 

välja att tillämpa antingen det primära regelverket K3 eller förenklingsalternativet K2 

(BFN, 2015a) 

BFN utkom i slutet av 2008 med sin allmänna rekommendation BFNAR 2008:1- 

Årsredovisning i mindre aktiebolag samt 2012 med BFNAR 2012:1 – Årsredovisning 

och koncernredovisning (BFN, 2015b). Den förstnämnda gav praktisk vägledning vid 

tillämpningen av K2 och den senare för regelverket K3. Mindre aktiebolag har alltså 

sedan 2008 kunnat välja att tillämpa K2 och sedan 2012 även K3. I kapitel 4 ges en mer 

utförlig beskrivning av skillnaderna mellan dessa två regelverk. Kunskapen om 

regelverken och dess inbördes skillnader var i början begränsad bland både företagare 

och rådgivare. I och med att valet av regelverk för dessa mindre aktiebolag inte var 

tvingande förrän 1 januari 2014 valde därmed många att avvakta med sitt beslut 

(Balans, 2009). 

Antalet registrerade aktiebolag i Sverige har sedan börjat av 1980-talet nästan 

femdubblats. Från drygt hundratusen bolag 1980 till närmare femhundra tusen bolag vid 

början av 2015 (Bolagsverket, 2015). Om man utgår ifrån definitionen i ÅRL av ett 



2 

 

mindre aktiebolag så uppfyller ungefär 97 % av alla dessa bolag den definitionen 

(Lennartsson, 2013). Det är således en stor mängd aktiebolag som fritt kunnat välja 

mellan regelverken K2 och K3. 

I skrivande stund har de flesta av de mindre aktiebolagen redan gjort sitt val av 

regelverk. Antingen så tillämpar man det regelbaserade K2 eller det principbaserade K3. 

Med regelbaserat menas att det finns tydliga riktlinjer hur man får och ska redovisa samt 

hur årsredovisningen ska se ut. Reglerna i K2 har i regel stark anknytning till de 

skattemässiga reglerna. Det principbaserade regelverket K3 däremot är uppbyggt utifrån 

mer generella principer om t ex hur en tillgång ska värderas samt hur årsredovisningen 

ska se ut. K3 ger jämfört med K2 större utrymme för tolkning och värdering. 

 

1.1 Problemdiskussion 
Ett företag som uppfyller kraven för ett mindre aktiebolag enligt ÅRL har möjlighet att 

frivilligt tillämpa ett mer avancerat regelverk (K3). Enligt Bernoullis (1954)  

resonemang i sin teori om förväntad nytta drivs företagen av en strävan efter ökad nytta 

vid sina beslut. Ett byte till regelverket K3 bör därför ha sin grund i en upplevd större 

nytta för företaget. 

Som Drefeldt (2014b) påtalar i sin artikel är det hög tid att sätta sig in i regelverkens 

betydelse för företaget. Hon menar att kunskapen om regelverken ute bland företagen är 

allmänt bristfällig. Ett par tidigare studier har försökt påvisa hur det initiala valet av 

regelverk vid övergången från tidigare regler bör göras och på vilka grunder (Dimovski 

& Carlsson, 2014; Larsson & Rosteck, 2013; Antonsson & Boström, 2014). Resultaten 

har varierat men man har kunnat enas om att bransch, företagets storlek, konsulters 

inrådan, intressenter samt bolagets finansiella ställning har betydelse vid valet av 

regelverk. Ingen entydig bild har däremot framkommit om när K3 kan anses ge ökad 

nytta för bolaget. 

Genom mitt arbete som redovisningskonsult var min första tanke att det väldigt sällan 

kan finnas skäl att överväga regelverket K3 för ägarledda mindre aktiebolag. Efter min 

genomgång av studier och artiklar kom däremot min övertygelse att vackla. Drefeldt 

(2014a) menar t ex att valet av regelverk är långt ifrån självklart och man bör noga 

överväga för- och nackdelar med vilket regelverk man tillämpar. Det kändes därmed 

intressant att undersöka när ett ägarlett mindre aktiebolag som tillämpar K2 kan tänkas 

dra nytta av regelverket K3. 

Denna studie siktar därför på att granska varför ägarledda mindre aktiebolag som 

tillämpar K2 och som enligt lag inte är tvingade att tillämpa K3 likväl skulle kunna dra 

nytta av bestämmelserna i detta regelverk. Målet är således att undersöka i vilka 

situationer ett företag bör överväga byta till regelverket K3 samt vilka konsekvenser det 

kan tänkas föra med sig för bolaget. För att finna svaren på detta så har jag tagit fram 

efterföljande frågeställning. 

 

 



3 

 

1.2 Problemformulering 

När och varför bör ett ägarstyrt mindre aktiebolag överväga att byta från ett 

regelbaserat regelverk (K2) till ett principbaserat regelverk (K3) och vilka 

konsekvenser för det med sig? 

 

1.3 Studiens syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska regelverket K3 ur ett mindre aktiebolags 

ägarperspektiv. Främst avser studien att undersöka och förklara när ett mindre 

aktiebolag frivilligt bör överväga att tillämpa det principbaserade regelverket K3 

framför det regelbaserade regelverket K2. Studien ska fokusera på varför ett byte är att 

föredra och även vilka konsekvenser det får för bolaget. 

 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att inrikta sig på ägarledda mindre aktiebolag. Med mindre 

aktiebolag avses bolag enligt definitionen i 1 kap. 3§ första stycket ÅRL. Ägarledda 

företag kan enligt Johansson & Lewin (1992) definieras som bolag där en eller ett fåtal 

personer som är operationellt aktiva i bolaget även har bestämmande inflytande. De 

olika intressenterna i ett bolag kan variera stort bl.a. beroende på det specifika bolagets 

bransch, storlek och ekonomiska situation. Denna studie avser dock enbart att belysa 

problemställningen utifrån den interna intressenten, bolagets ägare. I och med att 

studien inriktar sig mot ägarledda mindre aktiebolag har i detta arbete eventuella 

koncernmässiga förhållanden inte beaktats. 
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2 Teoretisk metod 
_____________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt behandlas de olika kunskapsteoretiska förutsättningarna i studien. 

Läsaren får ta del av de överväganden och motiveringar som gjorts för att utforma en 

studie som på bästa sätt ska anses besvara huvudfrågeställningen och uppfylla studiens 

syfte. 

2.1 Val av ämne 
Utifrån min nuvarande anställning som redovisningskonsult blev valet av ämnesområde 

relativt enkelt. I den vardagliga arbetssituationen uppkom ett antal problemställningar 

frekvent inom en rad olika redovisningskopplade områden. I de första trevande faserna 

av arbetet med denna uppsats framkom behovet av hjälp med att fastställa ett mer 

specifikt problem att studera. Det fanns många potentiella ämnen att behandla inom 

redovisning. Kraven på ämnesvalet för studien var teoretisk och praktisk nytta samt 

möjlighet till personlig utveckling. Att välja ämne är ett av de viktigaste besluten för 

resultatet av studien. Att skriva uppsats är tidskrävande och om författaren inte har stort 

eget engagemang och intresse i ämnet kan det bli svårt att hålla sig motiverad menar 

Ejvegård (2003, s. 24-25). 

För att uppnå tydlig anknytning till ett intressant, aktuellt och praktiskt problem 

kontaktades två ämneskunniga personer. Kristoffer Överhem, ekonomichef på ett lokalt 

medelstort företag inom industrisektorn och Carola Lundgren, godkänd revisor och 

styrelsemedlem i FAR. I separata samtal med dessa utarbetades en generell inriktning 

för uppsatsen. Intresset och behovet av kunskap kring de nu tillämpade K-regelverken 

ansågs stort och därmed togs beslutet att studien skulle inrikta sig på detta område. 

En ingående granskning av tidigare studier på ämnet genomfördes. Avsikten var att 

undersöka vad som redan behandlats inom området och därigenom säkerställa att den 

egna studien kunde bidra med ny kunskap och förståelse. Det visade sig att det sedan 

tidigare fanns en större mängd arbeten som behandlade de nya regelverken och dess 

effekter. Genom nya samtal med tidigare nämnda Kristoffer och Carola bröts ämnet ned 

i mindre beståndsdelar. Fokus lades på att studera effekter och konsekvenser för ett 

företag vid byte från K2 till K3. Olika frågor och hypoteser utarbetades och 

utvärderades under ett par veckor. Med hjälp av min handledare, Alicia Medina, kunde 

till slut nuvarande frågeställning fastställas. Aktualiteten och nyttan av studien 

upplevdes god utifrån både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. 

 

2.2 Förkunskaper, förförståelse och objektivitet 
All tidigare erfarenhet och kunskap som en person besitter kommer att påverka dennes 

agerande i olika situationer. När en grupp människor studerar ett fenomen kommer 

slutsatserna att variera p.g.a. deras förkunskaper om fenomenet (Johansson Lindfors, 

1993, s. 25-26). Som forskare kan det vara svårt att själv värdera hur tidigare 

erfarenheter och egen förförståelse kan komma att påverka studien och dess slutsatser 

(Ejvegård, 2003, s. 19). Johansson Lindfors (1993, s. 39-44) menar att det kan anses 

omöjligt att uppnå total objektivitet, men det bör likväl eftersträvas vid all typ av 

forskning. Det är av den anledningen viktigt att som författare redogöra för de egna 

tidigare kunskaperna på området. Läsaren får sedan på egen hand avgöra hur denna 

förförståelse kan ha påverkat studien och dess utfall. 
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Efter studier inom redovisning och finansiering vid Umeå universitet har mitt yrkesliv 

uteslutande inneburit arbete med ekonomisk redovisning i olika former. Arbetet har 

bedrivits både som anställd på en ekonomiavdelning samt som uthyrd konsult. Sedan ett 

par år tillbaka arbetar jag som redovisningskonsult på en mindre fristående revisions- 

och redovisningsbyrå. Mina främsta arbetsuppgifter i nuläget är upprättande av bokslut 

och årsredovisning i ägarstyrda mindre aktiebolag. I och med ikraftträdandet av K-

regelverken 2014 har praktisk tillämpning av dessa haft stor inverkan på mitt dagliga 

arbete. En majoritet av byråns kunder tillämpar regelverket K2 vilket innebär att detta är 

det mest frekvent använda regelverket på vår byrå. 

Dessa teoretiska och praktiska förkunskaper har enligt mig varit till stor nytta i arbetet 

med uppsatsen. Utan grundläggande förståelse för redovisning och dess inverkan på hur 

ett företags ekonomiska ställning uppfattas så skulle arbetet ha varit svårt att genomföra. 

Många av de redovisningssituationer som hanteras i studien kan i min mening vara 

svåra att förstå utan tidigare praktisk erfarenhet. Vid övervägningar där både 

redovisning, beskattning och civilrättsliga regler måste beaktas bedömer jag att tidigare 

erfarenhet är fördelaktig.  

Personligen anser jag mig inte ha någon särskild preferens mellan de två regelverken, 

K2 och K3. Enligt mig har de två regelverken både för- och nackdelar som måste 

beaktas vid tillämpning mot varje enskilt företag. Jag har här försökt att redogöra för de 

förhållanden som enligt mig kan anses ha störst effekt på studiens utfall. Utöver dessa 

uppgifter finns säkerligen andra egenskaper som kan anses påverka studien och dess 

generella objektivitet. 

 

2.3 Kunskapssyn 
Inom epistemologin försöker man beskriva vad som är kunskap och hur man ska nå 

denna kunskap. Man brukar tala om två huvudsakliga inriktningar, positivismen och 

hermeneutiken (Johansson Lindfors, 1993, s. 37). Positivismen anses ha nära koppling 

till naturvetenskapen och dess materiella verklighet. Generellt kan sägas att 

positivismen förknippas med mätbarhet och objektivitet hos det studerade ämnet. 

Hermeneutiken däremot är mer frekvent inom den samhällsvetenskapliga forskningen 

där mätbarhet inte är lika enkel. Forskningen strävar där mer efter att tolka, förklara och 

förstå olika problem (Johansson Lindfors, 1993, s. 39-47). Denna studie utgår ifrån en 

hermeneutisk kunskapssyn där avsikten är att förklara och förstå varför ett byte till K3 i 

vissa situationer bör övervägas samt vilka konsekvenser detta kan medföra. 

Kritiker till den hermeneutiska läran består i att forskning med denna kunskapssyn är 

alltför subjektiv. Tolkningar innebär alltid subjektiv inverkan och kan således komma 

att påverka studiens slutsatser och resultat. Kritiker till positivismen hävdar å andra 

sidan att det finns en övertro i objektiviteten och att fullständig objektivitet aldrig kan 

uppnås; man kan aldrig bortse från forskarens förföreställningar. Vissa menar istället att 

en lämplig blandning av objektivitet och tolkning ger bästa resultat (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 45). 

Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 23-24) finns inom den vetenskapliga världen två 

sätt att beskriva olika typer av forskningsproblem, den normalvetenskapliga och den 

icke normalvetenskapliga. Normalvetenskapliga studier är oftast av explorativ, 

deskriptiv eller förklarande art. Icke normalvetenskapliga studier gör inga sådana 

avgränsningar utan rör sig istället med mer generella termer. Istället för direkta frågor 
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söker dessa studier t ex innebörden i sociala företeelser. Denna studie kan sägas vara av 

normalvetenskaplig karaktär och av förklarande art. Syftet är att förklara när ett företag 

bör överväga att frivilligt tillämpa det principbaserade regelverket K3 samt vilka 

konsekvenser detta kan få för företaget. 

 

2.4 Verklighetssyn 
Begreppet ontologi beskriver vad som existerar och hur det existerar. Förenklat kan man 

säga att det beskriver den värld vi lever i och hur den är beskaffad. Inom ontologin finns 

två typer av synsätt. Det objektiva synsättet utgår från en värld oberoende av mänskliga 

tolkningar medan det subjektiva synsättet anser att verkligheten är en konstruktion 

skapad av människan (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s. 55). Enligt Johansson 

Lindfors (1993, s. 39-43) har verkligheten både en fysisk och social form. Det objektiva 

synsättet ser till fysiska fenomen och sociala fakta medan det subjektiva synsättet tar 

sikte på sociala innebörder och fenomen. 

I denna studie, som avser undersöka och förstå när och varför ett visst val bör övervägas 

utifrån möjligheterna i de olika regelverken, kan det objektiva synsättet anses lämpligt. 

Det subjektiva synsättet anses därmed inte tillämpligt eftersom valet av 

redovisningsmetod kommer att baseras på regler och normer som företagsledaren inte 

kan påverka. 

 

2.5 Angreppssätt 
Inom den filosofiska vetenskapsteorin så talar man om att en studie antigen har ett 

deduktivt eller induktivt angreppssätt enligt Johansson Lindfors (1993, s. 59-60). En 

deduktiv studie utgår ifrån existerande teori och testar denna mot den empiriska 

verkligheten. Induktion kan sägas röra sig i motsatt riktning. Man utgår ifrån empiriska 

iakttagelser och genererar därefter ny teori. Johansson Lindfors (1993, s. 59-60) redogör 

även för ett tredje angreppssätt som kan sägas vara en kombination av de två tidigare 

nämnda metoderna. Hon menar att forskaren vid sin empiriska studie kan ha svårigheter 

att bortse från tidigare existerande teorier på området. För en forskare med 

hermeneutiskt synsätt innebär denna tredje metod att man går från teori till empiri och 

sedan tillbaka till teori. I mitt arbete utgår jag ifrån existerande teorier som jag sedan 

tillämpar på de empiriska fynden. Jag analyserar sedan hur dessa teorier kan anses 

förklara det rationella valet av redovisningsprincip. 

Angreppssättet i denna uppsats kan liknas med den tredje metod som Johansson 

Lindfors nämner. Den kan beskrivas som en blandning mellan deduktion och induktion. 

Studien utgår ifrån existerande teorier som i analysen sedan jämförs mot den empiriska 

undersökningen. Utifrån resultaten av den empiriska undersökningen och genom 

analysen av de använda teorierna genereras därefter ny teori i form av en modell. 

Målsättningen med modellen är att den ska ge teoretisk vägledning till ägarledda mindre 

aktiebolag om hur dessa ska resonera vid övervägandet om att tillämpa det 

principbaserade regelverket K3 framför det regelstyrda K2. 
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2.6 Studiens perspektiv 
I och med att denna studie avser undersöka när och varför ett byte mellan regelverken 

bör övervägas så måste man beakta utifrån vilket perspektiv man utför studien. Denna 

studie har ett uttalat ägarperspektiv och kommer att belysa ämnet på ett sådant sätt att de 

intressen ägaren har står i fokus för studien. Som ägare och företagsledare är det viktigt 

med god insikt och förståelse av hur företaget påverkas av skillnaderna mellan de två 

regelverken. Med denna kunskap finns därigenom förutsättningar för att vid varje 

tidpunkt fatta ett korrekt beslut. 

Valet av perspektiv i denna studie kommer sig av behovet att uppmärksamma nyttan 

med att förstå när och varför mindre aktiebolag bör överväga att byta till K3. Dessutom 

finns ett stort personligt intresse i att åskådliggöra skillnader och konsekvenser mellan 

regelverken. 

 

2.7 Litteratursökning och den teoretiska referensramen 
I arbetet med att ta fram en teoretisk referensram för studien användes i stor 

utsträckning de databaser som fanns tillgängliga vid Umeå universitetsbibliotek. Sökord 

som användes var bl.a. ”redovisningsval”, ”accounting method choice”, ”decision 

theory”, ”agentteori” och ”intressentteori”. Sökningarna resulterade i en mängd olika 

böcker och vetenskapliga artiklar som sedan granskades. Ett antal av dessa ansågs 

passande för studien och gav sedan vägledning till fortsatta sökningar. Målet var att 

samla ett antal teorier som var för sig men även tillsammans kunde förklara och 

beskriva problematiken med val och beslut om redovisningsmetod. Den teoretiska 

referensramen kom att slutligen bestå av redovisningsteori, intressentteori, agentteori 

samt beslutsteori. 

Som komplement till ovanstående teorier redogörs i kapitel 4 även för bakgrunden till 

K-regelverken samt några större skillnader mellan K2 och K3. Kunskap och förståelse 

om regelverkens inverkan på ett företags årsredovisning kan anses avgörande för 

möjligheten att dra slutsatser utifrån de teoretiska förklaringarna i kapitel 3. 
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3 Teoretisk referensram 
_____________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogörs för de teorier som ofta är förknippade med frågeställningar 

kring val av redovisningsmetod. Tillsammans skapar dessa teorier den teoretiska 

referensram som sedan kommer att utgöra grunden till analysen av de empiriska 

fynden. 

3.1 Besluts- och nyttoteori 

I arbetet med den litterära genomgången avseende tidigare studier inom ämnet 

redovisningsval kunde en rad återkommande teorier identifieras, en av dessa teorier är 

beslutsteori. Teorin, som kan sägas vara väldigt bred och interdisciplinär, tillämpas t ex 

av matematiker som försöker beskriva ett beslutsbeteende utifrån matematiska modeller. 

Inom samhällsforskningen används teorin bl.a. för att undersöka faktiskt beslutsfattande 

i olika sociala sammanhang (Resnik, 1986, s. 3). I ett företag kan den användas för att 

beskriva och förklara en företagsledares beteende i olika beslutssituationer. Denna teori 

kan därför anses få betydelse i min studie. I dagens snabbt föränderliga företagsmiljö är 

beslutsfattandet ett naturligt och viktigt inslag för att uppnå önskat resultat (Akdere, 

2011, s. 1317). 

 

”A decision is a choice made at a time, in a given context, from more alternatives, 

to stimulate actions of variable size and duration. It is essential for an 

organization’s survival and development, since it is prior any action.”(Socea, 

2012, s. 48) 

 

Beslutsteori brukar delas in i två områden, normativ- och deskriptiv teori. Den 

deskriptiva teorin förklarar hur ett beslut tas i praktiken medan den normativa teorin 

försöker förklara hur ett beslut bör fattas. Dessa två områden utesluter inte varandra 

utan beskriver endast likvärdiga processer utifrån olika perspektiv (Gavatin & 

Bergstrand, 1975, s. 1). 

En ekonomisk beslutsprocess ur ett normativt perspektiv bör ha en tydlig struktur. Man 

utgår ifrån sitt problem och klargör sedan sitt mål. När detta är klart sammanställer man 

sina handlingsalternativ och utreder dess konsekvenser. Man väljer sedan det alternativ 

som på bästa sätt kan anses uppfylla företagets mål (Socea, 2012). Den deskriptiva 

beslutsteorin vittnar om att beslutsprocessen sällan är så enkel som ovanstående 

beskrivning. Situationer med endast ett enda fristående problem är knappast en korrekt 

bild av hur det ser ut i verkligheten. Där måste man även beakta hur ett beslut kan 

komma att påverka andra faktorer i verksamheten (Gavatin & Bergstrand, 1975, s. 2). 

Ett annat vanligt problem vid praktiskt beslutsfattande är begränsad information. Med 

begränsad information kan man inte på ett tillförlitligt sätt bedöma konsekvenserna av 

ett beslut. Av den anledningen är det viktigt att värdera och bedöma den information 

man använder som underlag i beslutssituationen (Gavatin & Bergstrand, 1975, s. 2). 
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3.1.1 Rationalitetsteori och begränsad rationalitet 

Den normativa ansatsen här ovan förutsätter absolut rationalitet hos beslutsfattaren när 

det gäller att göra korrekta bedömningar. Begreppet rationalitet har en central roll inom 

beslutsteorin eftersom det är en förutsättning för att kunna fatta ett bra beslut (Mongin, 

1997, s. 1). Antagandet om en total rationalitet hos beslutsfattare har ifrågasatts av bl.a. 

Simon (1972) som istället har tagit fram en teori om begränsad rationalitet. Han anser 

det som osannolikt att en beslutsfattare besitter alla de nödvändiga egenskaper som 

krävs för att fatta ett rationellt beslut. Denne måste i så fall kunna fastställa alla möjliga 

alternativ, sannolikheten att de ska inträffa samt konsekvenserna av de olika alternativen 

(Simon, 1972). Han menar istället att en beslutsfattare utgår ifrån sin avsikt om 

rationalitet men är begränsad av bl.a. sin kognitiva förmåga och sin oförmåga att förutse 

konsekvenser av olika beslut. Beslutsfattaren kommer därför att välja ett alternativ som 

utifrån den begränsade rationaliteten känns tillfredsställande (Simon, 1972).  

Rationalitet kan också ses ur ett organisationsperspektiv. I ett sådant läge kan problemet 

med olika mål uppstå. De olika parterna i en organisation kan ha olika målsättningar 

och därmed så kommer även rationaliteten i ett beslut att påverkas. Om två personer i 

samma företag har olika målsättning kommer ett beslut som gynnar endast en av 

parterna inte anses som rationellt av dem båda (Simon, 1972, s. 161). 

 

3.1.2 Förväntad nytta – Expected Utility (EU) 

Förenklat kan man säga att de företagsekonomiska teoriernas grundtanke är att alla 

företag har som mål att vinstmaximera (Simon, 1972, s. 162). Utöver denna generella 

åsikt om vinstmålet finns även teorier som berör nyttan. 

Tankar kring kopplingen mellan förväntad nytta och ekonomiska beslut är ingen ny 

företeelse. Expected Utility Theory (EU) beskriver en individs beslut under osäkerhet 

och risk. Enligt Quiggin (1993, s. 7-8) så kan teorin anses ha uppkommit genom 

matematikern och fysikern Daniel Bernoulli under 1700-talet. Bernoulli presenterade 

1738 en logaritmisk nyttofunktion för att beskriva sambandet mellan nytta och risk. Han 

kom fram till att:”The determination of the value of an item must not be based on its 

price, but rather on the utility it yields.” (Bernoulli (1738, 1954, s. 24). Värdet av en 

vara eller en viss händelse kan alltså beskrivas som nyttan den medför. Dessa 

tankegångar kan anses viktiga i denna studie som avser belysa när och varför ett ägarlett 

mindre aktiebolag bör överväga byta regelverk. Bytet ska alltså anses medföra nytta för 

företaget och dess ägare. 

 

3.2 Redovisningsteori och valet av redovisningsmetod 

Redovisning av ekonomisk information, d.v.s. bokföring, fanns redan ett par tusen år 

före Kristus. Problemen med värdering vid redovisning är däremot något som 

uppkommit i mer modern tid (Artsberg, 2005, s. 13). Åsikterna om vad 

redovisningsteorin ska åstadkomma går isär och därför finns även en större mängd olika 

teorier på området. Gemensamt för dem alla kan sägas vara att de försöker förklara valet 

av redovisningsmetod (Deegan & Unerman, 2011, s. 6). 
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”...some researchers believe that the principal role of accounting theory should 

be to explain and predict particular accounting-related phenomena..., ...other 

researchers believe that the role of accounting theory is to prescribe (as opposed 

to describe) particular approaches to accounting…”(Deegan & Unerman, 2011, 

s. 6).    

Beroende på vilken organisation man studerar kommer det optimala valet av 

redovisningsmetod att variera. Förutsättningarna mellan olika företag är inte identiska 

och det kommer därför även att påverka valet utifrån den nytta och kostnad ett visst val 

medför (Fields, et al., 2001, s. 258-259). Som det går att utläsa ur ovanstående citation 

finns inom redovisningsteorin två inriktningar, normativ och deskriptiv 

redovisningsteori (Deegan & Unerman, 2011, s. 6). Dessa liknar den indelning som 

redogjorts för inom beslutsteorin där man också delar in teorin i en normativ och 

deskriptiv inriktning. 

Inom normativ redovisningsteori utgår man ifrån befintlig teori för att utarbeta förslag 

på hur bra redovisning bör se ut. Genom att härleda redovisningsval via etablerade 

teorier anser man sig kunna ta fram konkreta förslag på hur man ska redovisa (Artsberg, 

2005, s. 31). Enligt Demski (1973) förlitar sig denna typ av teoretiskt bundna 

ekonomiska forskning oftast på vissa standards som t ex relevans, användbarhet, 

objektivitet och rättvisande bild för att uppnå ett önskvärt resultat. Målet med denna typ 

av forskning är oftast att ta fram modeller och testa existerande teorier för att sedan 

utveckla och förbättra dessa (Deegan & Unerman, 2011, s. 10-12). Deskriptiv 

redovisningsteori, ibland också refererad till som induktiv redovisningsteori, utgår ifrån 

den empiriska verkligheten. I motsats till den normativa teorin utför man i denna teori 

deskription av verkligheten. Genom empiriska studier av praktisk redovisning försöker 

man fördjupa sin kunskap och förståelse inom ett visst område. Utifrån sina iakttagelser 

avser man sedan skapa ny teori som förbättrar praxis (Artsberg, 2005, s. 32). Inom 

disciplinen anses generell praxis utgöra en hänvisning om vad som är bra redovisning 

(Deegan & Unerman, 2011, s. 7). Här nedan ges en modell på hur arbetsgången i 

respektive inriktning kan se ut. 

 

 
 

Figur 1 - Egen modell baserad på Artsberg (2005, s. 31) 
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Den deskriptiva redovisningsteorin har fått kritik för att ta fram teorier utifrån en 

verklighet som inte alltid uppvisar önskvärt beteende. Den anses dessutom inte vara 

framåtriktad eftersom den utgår ifrån en statisk och praktisk verklighet. Inriktningen 

anses därför inte utgöra ett gott underlag för utvärdering och utveckling inom 

redovisningsteori (Deegan & Unerman, 2011, s. 7). 

Positiv redovisningsteori kan sägas vara något av en blandning av den normativa och 

deskriptiva redovisningsteorin. Positiv teori använder sig av några normativa 

antaganden som sedan mynnar ut i en förutsägelse om t ex hur ett redovisningsval 

kommer att göras i en viss situation. Förutsägelsen testas sedan i empiriska studier och 

om förutsägelsen slår in kan man anse sig ha bidragit med ny kunskap. Man har då 

skapat en förklaring till varför ett visst val blir gjort (Deegan & Unerman, 2011, s. 9). 

Även om positiv redovisningsteori kan lyckas förutsäga ett redovisningsval säger teorin 

inget om huruvida det faktiskt är ett bra val. Avsikten med teorin är därav heller inte att 

föreskriva ett visst redovisningsval (Deegan & Unerman, 2011, s. 9). Att en teori är 

positiv innebär att den avser förklara och förutsäga. Inom den positiva 

redovisningsteorin finns därför inte en ensam teori utan en rad olika teoretiska 

inriktningar, en av dessa är Positive Accounting Theory (PAT). 

PAT utgår ifrån antagandet om den ekonomiskt rationella människan. Det innebär att 

man förutsätter att en person är driven av egen ekonomisk vinning och kommer att göra 

redovisningsval därefter (Watts & Zimmerman, 1978, s. 113-114). Detta antagande har 

nära koppling till agentteorin som redovisas för längre fram i detta kapitel. Inom PAT 

bortser man från lojalitet och moral. Man utgår endast ifrån den vinstmaximerande 

individen och hur denne kommer att välja redovisningsmetod. Enligt teorin finns det tre 

situationsfaktorer som påverkar dennes val. Dessa är: bonusprogram, skuldsättningsgrad 

och politisk påverkan. Beslutsfattaren kommer att göra redovisningsval utifrån hur 

redovisningen påverkar dessa tre områden. Om t ex beslutsfattaren får bonus utifrån 

årets resultat kommer denne att eftersträva en redovisningsmetod som ger störst effekt 

på bonusen (Deegan & Unerman, 2011, s. 270-271).  

I Zmijewski & Hagermans (1981, s. 148) studie fastställdes förutsägelserna i PAT 

genom statistisk prövning. I studien kunde man konstatera att teorin hade god 

transparens i större företag men saknade tydlig koppling i mindre företag. Dessa 

iakttagelser överensstämmer med en studie genomförd av Dhaliwal et al. (1982, s. 43-

44) som menar att det finns en markant skillnad mellan ägar- och tjänstemannaledda 

företags val av redovisningsmetod. I sin studie argumenterar de för att större 

tjänstemannaledda företag måste använda resultatkopplade incitament för att motivera 

sina managers att fatta önskvärda beslut. I ägarledda företag, där styrningen oftast är 

enklare och besluten ofta fattas av ägaren, återfinns inte samma behov av incitament. 

Dessa ägarledda företag kommer därför i mindre utsträckning än tjänstemannastyrda 

företag välja en redovisningsmetod som genererar högre resultat (Dhaliwal et al., 1982, 

s. 44). Att ett företags storlek kan komma att påverka redovisningsbeslutet stöds även av 

Hang & Wang (2012, s. 94) som menar att beslut i mindre organisationer ofta tas av 

ägaren och att besluten därför färgas av dennes kunskap och bakgrund. Besluten 

kommer även att påverkas av att små företag har mindre resurser och ofta saknar 

bredare kompetens. I och med att denna studie ska undersöka när och varför ett ägarlett 

mindre aktiebolag bör överväga byta redovisningsmetod kan ovanstående teorier kring 

redovisningsval anses passa väl in.  
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3.3 Intressentteori och nyttomaximering 

Intressenter är ett naturligt inslag i alla företag och organisationer. Intressenter i en 

organisation kan vara ägare, banker, leverantörer och offentliga myndigheter. 

Gemensamt för dem alla är att de av olika skäl har ett intresse i organisationens 

verksamhet. Man kan säga att det finns ett beroendeförhållande mellan ett företag och 

dess intressenter (Tagesson & Öhman, 2010, s. 13). En bank som lånar ut pengar till ett 

företag har intresse av att erhålla ränta och på sikt även återbetalning av lånet. Ägaren 

av företaget investerar tid och pengar i verksamheten och har intresse i avkastning från 

bolaget. 

 

 

Figur 2 - Egen version av intressentmodellen 

 

 

I intressentmodellen i figur 2 här ovan åskådliggörs några av de mest frekvent 

förekommande grupperna av intressenter. De olika grupperna kan sägas ha olika slags 

intresse i företaget och beroende på verksamhetens art varierar därför korrelationen 

mellan de olika partnerna. Ett företag som oavkortat finansierar sin verksamhet genom 

aktieägare kommer i liten utsträckning att påverkas av bankernas intressen men i hög 

grad av ägarnas (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74). Intressekonflikter mellan olika 

intressenter kan ibland uppstå och det är då viktigt att dessa samverkar för att lösa 

problemet. Enligt Greve (2003, s. 13) kan en viktig intressents missnöje med den 
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erhållna nyttan riskera verksamheten för ett helt företaget. Det är därför viktigt att 

företag prioriterar mellan sina intressenter utifrån dess betydelse för verksamheten 

(Freeman, 1999, s. 234). 

Milton Friedman (1970) hävdar i sin artikel “The Social Responsibility of Business Is to 

Increase Its Profits” att ett företag och dess ledares enda mål bör vara att skapa värde 

för sina ägare. Denna teori och åsikt har kritiserats av bl.a. Freeman (1984) som i sitt 

arbete istället hävdar att företagets största nytta uppnås när alla intressenters behov tas i 

beaktande. Jensen (2002) är av liknande åsikt men anser att begreppet största nyttan, 

eller som han säger, ”nyttomaximering” måste förtydligas. “Value maximization is not a 

vision or a strategy or even a purpose, it is the scorecard for the organization.” (Jensen, 

2002, s. 245). För att uppnå maximal nytta måste företagets aktörer gemensamt sträva 

mot ett utstakat mål. Att endast eftersträva största möjliga nytta utan tydliga riktlinjer 

för hur denna ska nås kommer att resultera i ett misslyckande.  

Han menar även att kortsiktig nyttomaximering är skadlig och kan påverka företagets 

långsiktiga överlevnad. Kortsiktiga vinstmål tillgodoser aktieägares önskan om 

utdelning men riskerar samtidigt relationerna med de övriga intressentera. Jensen (2002) 

menar därför istället att organisationerna måste arbeta utifrån långsiktiga målsättningar 

och kommer därigenom att maximera nyttan. Han presenterar därför en teori han kallar 

”Enlightened Value Maximization”. Denna teori anammar de grundläggande tankarna 

inom intressentteorin men menar att om ett företag ska maximera sin nytta måste de ta 

hänsyn till sina intressenters önskemål. Långsiktigt värdeskapande förutsätter goda 

relationer med anställda, kunder, banker och med övriga intressenter. På lång sikt 

maximerar därmed ett företag sin nytta på bästa sätt om man beaktar de samlade 

intressenternas nytta. Ett beslut om att byta regelverk bör komma sig av en möjlighet till 

större nytta för företaget i det regelverk man byter till. Intressentteorin kan därför anses 

viktig i studien eftersom att många företag påverkas av sina intressenter och deras 

behov. 

Queen (2015) utreder huruvida det är möjligt att maximera ett företags nytta när ett 

flertal intressenters behov beaktas samtidigt. Hon redogör bl.a. om den inneboende 

motsättning som kan tänkas finnas mellan aktieägare och övriga intressenter och om 

målen för dessa två kan anses förenliga. Hennes slutsatser är likväl att företag som 

tillämpar tankegångarna i teorin ”Enlightened Value Maximization” kommer att kunna 

tillgodose intressenternas nytta utan att förbise aktieägarnas krav på avkastning. 

 

3.4 Agentteori 

Agentteorin uppkom under 1970-talet och försöker förklara konsekvenser i förhållandet 

mellan en principal och en agent (Artsberg, 2005, s.83-84). Det kan t ex röra sig om ett 

företags styrelse som anställer en person som genom ledande befattning ska företräda 

bolaget i olika sammanhang. I den konstellationen utgör företagets styrelse principalen 

medan den anställde blir agenten. Om man utgår ifrån att båda aktörerna uppvisar ett 

nyttomaximerande beteende så kommer principalens och agentens intressen vid vissa 

tillfällen att gå isär enligt Jensen och Meckling (1976, s. 5). De menar att förhållandet 

mellan en principal och en agent kan uppstå inom en rad olika situationer men 

grundregeln är alltid den samma, båda parter kommer att sträva efter att maximera den 

egna nyttan i varje situation. 
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På grund av ovanstående samband försöker ofta företag som anställer personer i ledande 

befattningar koppla den anställdes ersättning till mål som är önskvärda för företaget, t 

ex vinst i bolaget. En effekt av agentteorin i detta sammanhang kan vara att agenten då 

eftersträvar en redovisningsmetod som maximerar vinsten i bolaget och därigenom 

också den egna nyttan. Jensen och Meckling (1976, s. 6) menar att agentteorin kan 

användas i alla samarbetssituationer för att beskriva ett vinstmaximerande beteende till 

fördel för agentens egenintresse. Detta bekräftas även av Eisenhardt (1989, s. 59) som 

menar att agentteorin är en beskrivning av ett tvåparts-förhållande där parternas mål och 

benägenhet till risktagande skiljer sig åt. 

 

För att sammanfatta detta teorikapitel ges här nedan en tabell över de teorierna som 

tagits upp, se tabell 1. 

 

Teori Beskrivning 

Besluts & nyttoteori 

Beskriver normativ och deskriptiv beslutsteori 

samt teorier kring begränsad rationalitet och 

nyttoteori 

Redovisningsteori 

Beskriver normativ och deskriptiv 

redovisningsteori samt positiv redovisningsteori 

och Positive Accounting Theory (PAT) 

Intressentteori & nyttomaximering 
Beskriver intressentteori och nyttomaximering 

samt Enlightened Value Maximization  

Agentteori 

Beskriver förhållandet mellan agent och principal 

samt vilka konsekvenser detta förhållande kan få i 

ett företag. 

Tabell 1 - Sammanfattning av teorier i studien 
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4 K-projektet och några skillnader mellan K2 och K3 
____________________________________________________________________ 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av BFN:s arbete med K-regelverken samt 

hur skillnaderna mellan regelverken K2 och K3 påverkar företagens årsredovisning. 

Som avslutning redogörs även kort för de grundläggande principerna god 

redovisningssed och rättvisande bild.  

4.1 K-projektet 
Våren 2004 meddelade Bokföringsnämnden (BFN, 2004) att man avsåg förändra sitt 

arbete med normgivning för de svenska onoterade företagen (BFN, 2004). Man menade 

att regelverket för de mindre företagen blivit alltför omfattande och att arbetet inte 

längre fyllde sitt syfte i samma utsträckning. 

 

”Möjligheterna att välja redovisningsprincip och därigenom styra vilket resultat 

som redovisas har också blivit stora. Därigenom har också den information som 

lämnas av de icke-noterade företagen blivit svår att tolka.”(BFN, 2004, s.1).  

 

Bakgrunden till detta var bl.a. att de onoterade företagen vid den tidpunkten fritt kunde 

välja att tillämpa antingen internationellt anpassade redovisningsregler utfärdade av RR 

eller av BFN utfärdade rekommendationer (BFN, 2004). Man påbörjade därför K-

projektet som innebar att man skulle kategorisera Sveriges företag i fyra olika 

redovisningsklasser. Nedanstående bild förklarar vem som ska anses tillämpa de olika 

regelverken. 

 

 

 
Figur 3 - Tillämpning av regelverk (Skatteverket, 2015) 

 

Som figur 3 ovan visar är det formen på hur räkenskapsårets bokföring ska avslutas 

enligt bokföringslagen (BFL) som styr vilket regelverk företaget ska tillämpa. Till detta 
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kommer även möjligheten för mindre aktiebolag att välja mellan regelverken K2 och 

K3. Större aktiebolag enligt definitionen i 1 kap. 3§ ÅRL är däremot tvingade att 

tillämpa K3. Ett bolag som tillämpar K2 får frivilligt välja att tillämpa ett mer avancerat 

regelverk som K3. Om bolaget gör ett sådant byte får man sedan inte utan särskilda skäl 

återgå till K2. Särskilda skäl skulle t ex kunna vara att bolaget fått ny ägare eller 

förändrat sin verksamhet i betydande omfattning (Drefeldt & Törning, 2013, s. 32) 

 

4.2 Regel- kontra principbaserat regelverk 
De två regelverk som behandlas i detta arbete är K2 och K3. Den största skillnaden 

mellan dessa är att K2 är regelbaserat medan K3 är principbaserat. Praktiskt så innebär 

det att man i K2 utgår ifrån en uppsättning tydliga regler och anvisningar medan man i 

K3 måste göra bedömningar och avvägningar i sin redovisning (Lennartsson, 2013). 

Gränsen mellan ett regelbaserat och ett principbaserat regelverk är flytande. Även 

principbaserade regelverk styrs till viss grad av tvingande regler men kan generellt 

sägas innehålla färre av dessa. Som exempel kan sägas att IFRS är att betrakta som ett 

principbaserat regelverk medan US GAAP är regelbaserat (Collins et al, 2012).  

Debatten om vilket av dessa två regelverk som är att föredra har pågått en längre tid. De 

som förespråkar det regelbaserade regelverket menar att det genom sina tydliga direktiv 

minimerar risken för redovisningsvariationer vid en viss typ av transaktion. De anser 

även att de finansiella rapporterna skapade med ett regelbaserat regelverk blir mer 

jämförbara (Collins et al, 2012). Kritiker hävdar dock att det regelbaserade regelverket i 

sin iver att reglera redovisningen till viss del bortser från den rättvisande bilden. 

Anhängare till det regelbaserade systemet hävdar och får även medhåll av sina 

opponenter om att ett principbaserat regelverk kräver mer av redovisaren. Denne måste i 

sin profession utöva kvalificerad bedömning vid tillämpningen av regelverket (Carmona 

& Trombetta, 2008).  

Sambandet mellan redovisning och beskattning är starkt i Sverige. 

Redovisningsmässiga skillnader mellan regelverken kommer därför också att få 

konsekvenser på det skattemässiga resultatet (Nilsson, 2013). Regelverket K2 har en 

tydligare direkt koppling till de skattemässiga reglerna. Effekten blir att man vid 

tillämpning av K3 får ta hänsyn till fler skattemässiga justeringar på sitt bokförda 

resultat (Nilsson, 2013). 

 

4.3 Skillnader mellan regelverken K2 och K3 
Olika intressenter inom redovisningsområdet efterfrågade en mall som tydligt men 

enkelt beskrev de större skillnaderna mellan de två regelverken K2 och K3 (KPMG, 

2011). För att bemöta detta informationsbehov tog BFN fram en sammanställning som 

avsåg förtydliga skillnaderna (BFN, 2007). Vid publiceringstillfället av denna var dock 

BFN:s allmänna råd för K2 fortfarande ute på remiss och det allmänna rådet för K3 var 

endast ett utkast. Sammanställningen av skillnaderna kan därför anses sakna viss 

aktualitet men ger likväl en generell uppfattning om de grundläggande skillnaderna. 

 

Som information till läsaren och för ökad förståelse ges här nedan en översiktlig 

beskrivning av några större skillnader mellan regelverken K2 och K3. Skillnaderna i de 

beskrivna områdena kan anses få stor betydelse vid valet av redovisningsmetod. 
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4.3.1 Immateriella anläggningstillgångar 

En immateriell tillgång har ingen fysisk form utan kan t ex vara ett patent, en licens 

eller ett varumärke. Immateriella tillgångar kan uppstå på olika sätt i ett företag. De kan 

förvärvas genom t ex ett företagsköp, s.k. Goodwill, eller de kan uppstå genom 

utvecklingen av en ny produkt. Den senare varianten anses då internt upparbetad 

(Drefeldt & Törning, 2013, s. 419-421). En internt upparbetad immateriell tillgång får 

inte redovisas i balansräkning enligt regelverket K2 trots vad som nämns i 4 kap. 2 § 

ÅRL (BFN, 2011). Utgifter kopplade till framställningen av en sådan tillgång ska 

istället direkt redovisas som en kostnad. 

 

I BFN:s allmänna råd till K3 regleras redovisningen av de immateriella tillgångarna i 

kapitel 18. Till skillnad mot K2 så medges där aktivering av internt upparbetade 

immateriella tillgångar. Även väsentliga indirekta tillverkningskostnader får tas med vid 

aktivering på balansräkningen (Drefeldt & Törning, 2013, s. 430). Den immateriella 

tillgången ska skrivas av över fem år såvida inte en längre tid kan motiveras. I K3 

medges både nedskrivning samt uppskrivning av en immateriell tillgång. Den senare 

anses dock vara ovanlig och kräver starka motiv för att kunna tillämpas (BFN, 2012). 

 

4.3.2 Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, maskiner och verktyg som förväntas användas i verksamheten i minst ett år 

är några exempel på materiella anläggningstillgångar (Drefeldt & Törning, 2013, s. 375-

376). I K2 samt K3 värderas en materiell anläggningstillgång vid första 

redovisningstillfället till anskaffningsvärdet. Om anskaffningsvärdet understiger ett 

halvt prisbasbelopp får tillgången däremot direkt redovisas som kostnad (BFN, 2011; 

BFN, 2012). Vid beräkning av anskaffningsvärdet i K3, men inte i K2, får även 

indirekta kostnader av väsentlig del ingå. Nedskrivning medges i både K2 och K3 

medan uppskrivning i K2 endast får ske på mark och fastigheter. Uppskrivningen får i 

så fall göras till högst taxeringsvärdet i den aktuella tillgången (BFN, 2011). I K3 får en 

tillgång skrivas upp till verkligt värdet. En uppskrivning ska dock alltid anses bottna i 

ett tillförlitligt och bestående värde. 

 

4.3.3 Finansiella anläggningstillgångar 

En finansiell tillgång ska redovisas i balansräkningen då ett företag har för avsikt att 

inneha tillgången i minst 12 månader (BFN, 2011). En finansiell tillgång kan t ex vara 

aktier eller optioner. Vid tillämpning av K2 ska en finansiell tillgång vid det första 

redovisningstillfället alltid värderas till sitt anskaffningsvärde. K2 utgår ifrån 

försiktighetsprincipen, det innebär bl.a. att en finansiell tillgång inte får skrivas upp trots 

vad som sägs i 4 kap. 6 § ÅRL (BFN, 2011). Om tillgångens värde vid upprättandet av 

årsredovisningen däremot understiger anskaffningsvärdet med mer än 25 tkr eller 10 % 

av det egna kapitalet i bolaget vid räkenskapsåret början, ska tillgången skrivas ned till 

detta belopp (BFN, 2011). Om värdet på tillgången på balansdagen är 0 kr ska 

tillgången omgående skrivas ned till detta belopp. 

 

Även i regelverket K3 utgår man ifrån tillgångens anskaffningsvärde vid det första 

redovisningstillfället. Om tillgången på balansdagen har ett lägre värde än 

anskaffningskostnaden ska nedskrivning ske med motsvarande belopp. I K3 finns dock 

även möjligheten för uppskrivning till verkligt värde. En finansiell tillgång får i K3 

skrivas upp om den kan anses ha ett bestående värde som i betydande omfattning 

överstiger anskaffningsvärdet (BFN, 2012). Värdering till verkligt värde blir mer och 



18 

 

mer vanligt men alla finansiella tillgångar får inte värderas enligt denna metod. T ex 

aktier i dotterbolag, intressebolag och joint venture är frånkopplade dessa bestämmelser 

(Drefeldt & Törning, 2013, s. 271-272). 

 

Det bör tilläggas att alla förekommande upp- och nedskrivningar på tillgångar inte har 

någon omedelbar skattemässig effekt i företaget. Det är först vid realisationstillfället av 

tillgången som någon skatteeffekt inträder. Vidare kan sägas att en uppskrivning av en 

tillgång enligt K3 måste användas till att öka det bundna egna kapital i bolaget t ex i 

form av en avsättning till uppskrivningsfond (Drefeldt & Törning, 2013, s. 282-284). 

4.3.4 Komponentavskrivning 

I K3 finns även särskilda bestämmelser om komponentavskrivning. Detta begrepp 

innebär att en tillgång kan bestå av olika komponenter som kan anses ha olika 

ekonomisk och teknisk livslängd. Avskrivningstiden på respektive komponent ska 

därför anpassas utifrån denna ekonomiska och tekniska livslängd. 

Komponentavskrivning får inte tillämpas i K2. I K2 ska istället en komponent som inte 

kan anses tillföra en värdeökning i tillgången direkt kostnadsföras. Som exempel kan 

man tänka sig byte av tak på en fastighet. Taket utgör en komponent i fastigheten och 

kommer därmed att behandlas olika i de två regelverken. I K3 kommer det gamla taket 

att utrangeras och kostnaden för det nya aktiveras
1
 som en komponent på 

balansräkningen. I K2 kostnadsförs det nya taket i sin helhet så länge det inte kan anses 

vara värdehöjande. I och med att ett tak alltid är ett tak så kan denna återgärd inte anses 

skapa något extra värde och ska därmed direkt kostnadsföras (Drefeldt & Törning, 

2013, s. 378-380; BFN, 2011; BFN, 2012).  

 

4.3.5 Varulager 

Med varulager menas färdiga omsättningstillgångar som ska säljas i den ordinarie 

verksamheten eller varor under produktion som ska bli färdiga varor till försäljning 

(BFN, 2011). Vid beräkningen av anskaffningskostnaden för varulagret ska direkta 

kostnader tas med. T ex inköp av råvaror eller lönekostnader för produktionspersonalen. 

I K3, men inte i K2, får även indirekta produktionskostnader anses ingå. En indirekt 

kostnad kan t ex anses vara avskrivningskostnaden för en maskin som används vid 

produktionen av lagerprodukten (BFN, 2011; BFN, 2012). 

 

På balansdagen ska varulagret värderas enligt bestämmelserna i 4 kap. 9 § första stycket 

ÅRL. Det innebär att de, med några undantag, ska värderas till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Enligt huvudregeln ska varje vara 

värderas separat men får enligt alternativregel även värderas i grupper om varorna kan 

anses likvärdiga ur värderingssynpunkt. Utöver detta så medges i K3 även en 

schablonmässig värdering. Denna får tillämpas endast om en mer precis värdering inte 

kan motiveras av ekonomiska skäl (BFN, 2012). I K2 medges schablonmässig 

inkuransberäkning till lägst 97 % av anskaffningsvärdet såvida inte detta överstiger 

värderingen enligt lägsta värdets princip. I K3 ska istället den faktiska inkuransen stå 

som grund (Drefeldt & Törning, 2013, s. 340). 

 

                                                           
1
 Att aktivera en kostnad innebär att kostnaden tas upp i balansräkningen och skrivs av över tid. 
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4.3.6 Förenklingsregler i K2 

Regelverket K2 avser att förenkla arbetet med årsredovisningen och innehåller därmed 

en rad olika förenklingar. En av dessa förenklingar är t ex redovisningen av 

återkommande utgifter i K2. Så länge den återkommande kostnaden inte avser 

personalkostnader får kostnaden redovisas samma år som företaget tar emot fakturan. 

Regeln gäller så länge kostnaden inte varierar mer än 20 % mellan åren och att varje 

enskilt räkenskapsår endast bär en årskostnad (BFN, 2011). 

 

I K2 medges även undantag av periodisering avseende inkomster och utgifter som var 

för sig är lägre än fem tusen kronor. Vid tillämpningen av regelverket K2 får man även 

schablonmässigt fastställa avskrivningstiden på en materiell och immateriell 

anläggningstillgång till fem år trots att dess ekonomiska livslängd överstiger denna tid. I 

K3 måste uppskjuten skatt redovisas vid alla tillfällen då transaktionens 

redovisningsmässiga och skattemässiga påverkan skiljer sig åt. Någon liknande åtgärd 

behöver inte utföras enligt K2. Det är i K2 heller inte tvingande att redovisa 

jämförelsetal vid byte av redovisningsprincip, det måste man däremot vid tillämpningen 

av K3 (BFN, 2011; BFN, 2012). 

 

4.4 Rättvisande bild 
Rättvisande bild är en av de grundprinciper för svensk redovisning som nämns i 2 kap. 

ÅRL. Begreppet är centralt även inom internationell redovisning och har sitt ursprung i 

det brittiska uttrycket true and fair view (Broberg, 2009). I och med att tolkningar av 

redovisning är subjektiva så finns inte någon tydlig och enhetlig definition av 

begreppets faktiska innebörd. Tanken med en rättvisande bild är att ge läsaren av en 

finansiell rapport en sann och korrekt bild av företaget. Den rättvisande bilden ska ge 

läsaren en god helhetsbild. I sammanhanget talar man även om substance over form och 

menar att man i sin redovisning ska sikta på att återge den ekonomiska konsekvensen av 

en transaktion hellre än enbart den civilrättsliga (Artsberg, 2005, s. 155-157). 

 

4.5 God redovisningssed 
Bokföringsskyldiga ska följa god redovisningssed står det i både ÅRL och BFL. I 

Sverige så är det BFN som har ansvaret för utformningen av god redovisningssed. Att 

följa denna sed kan sägas vara att tillämpa de normgivande organens rekommendationer 

samt att följa framtagen redovisningspraxis för en viss bransch (BFN, 2015c). 

Som avslutning av detta kapitel redogörs för de större skillnaderna mellan K2 och K3 i 

nedanstående tabell 2. 
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Områden Skillnader 

Immateriella anläggningstillgångar 

I K3 ges utrymme till aktivering av internt 

upparbetade immateriella anläggningstillgångar, 

det medges ej i K2. 

Materiella & Finansiella anläggningstillgångar 
I K3 medges uppskrivning till verkligt värde, detta 

medges ej i K2. 

Komponentavskrivning 
I K3, men inte i K2, får företag tillämpa 

komponentavskrivning. 

Varulager 

I K3 kan ett tillverkande företag räkna med sina 

indirekta tillverkningskostnader vid beräkningen 

av lagervärdet. 

Förenklingsregler i K2 

Genom K2 ges möjlighet att tillämpa en rad olika 

förenklingsregler. T ex undantag för periodisering 

av kostnader understigande 5 000 kr. 

Tabell 2 - Sammanfattning av skillnader mellan regelverken K2 & K3 
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5 Praktisk metod 
_____________________________________________________________________________

I detta kapitel redogörs för de praktiska metoder som tillämpats vid den empiriska 

undersökningen. Läsaren får på så vis möjlighet att ta del av de avvägningar och 

reflektioner som gjorts i de olika momenten. 

Vid valet av metod för sin empiriska studie måste man beakta det valda ämnet och 

frågeställningen. Man kan därför fråga sig vilken metod som kommer att generera det 

bästa underlaget för möjligheten att dra slutsatser av de empiriska fynden. Med den 

kvalitativa metoden får man informationen i ord i motsats till den kvantitativa metoden 

där man ofta får resultat i siffror (Bryman & Bell, 2013, s. 390-393). Typiskt för 

kvantitativ metod är t ex enkäter där en större population tillfrågas med ett mindre antal 

frågor. Metoden är lämplig då man önskar få ett brett perspektiv på åsikter i en specifik 

fråga (Ejvegård, 2003, s. 47-48 ). I studier där man söker djupare kunskaper på faktatäta 

områden bör man enligt Ejvegård (2003, s. 49) istället tillämpa en kvalitativ metod. 

Exempel på denna metod är intervjuer i olika former. Forskaren ges då större 

möjligheter att grundligen utforska ett specifikt område. 

I och med att denna studie söker svar på en fråga som kräver stor kunskap hos de 

tillfrågade kommer en kvalitativ metod att tillämpas. Det sker med hjälp av semi-

strukturerade djupintervjuer med ett fåtal experter på området. För att kunna bedöma en 

undersöknings vetenskapliga trovärdighet krävs tydliga redogörelser för hur man har 

angripit problemet (Johansson Lindfors, 1993, s. 9-10). Här nedan återges studiens 

praktiska delmoment som avser beskriva hur studien har genomförts. 

 

5.1 Val av respondenter 
Urval av respondenter kan ske på ett flertal sätt. Johansson Lindfors (1993, s. 91-97) 

redogör för två huvudprinciper, sannolikhetsurval samt icke-sannolikhetsurval. Den 

förstnämnda principen kan beskrivas som att man gör ett fritt slumpmässigt urval 

medan den sistnämnda är ett mer riktat och avsiktligt val. 

Med hänsyn till det valda ämnets relativt omfattande krav på kunskap och förståelse 

inom redovisning så har särskilt vikt lagts på valet av respondenter. Bryman & Bell 

(2013, s. 452) beskriver en metod som kallas målstyrt urval och som går under 

grupperingen icke-sannolikhetsurval. De menar att ett urval av detta slag inte är 

slumpmässigt utan grundar sig på t ex särskilda kunskapskrav hos respondenten. 

Tidigare utförda studier på området har visat på varierad kunskap i ämnet hos både 

redovisningsskyldiga och dess intressenter. I ett flertal studier framkommer även att 

företagens redovisningskonsulter och revisorer i stor utsträckning medverkar vid valet 

av regelverk (Dimovski & Carlsson, 2014; Rask & Olsson, 2014). Det kändes därmed 

troligt att de mest lämpade respondenterna med rätt typ av kunskap borde återfinnas i 

dessa yrkesgrupper. För att säkerställa god kunskap inom ämnet hos de utvalda 

respondenterna fortsatte urvalsprocessen därmed genom att granska vilka utbildningar 

som fanns hos FAR och SRF inom K2- och K3-regelverken. De kursansvariga lärarna 

från dessa utbildningar utvärderades sedan utifrån deras samlade erfarenhet på området. 

Ett antal intressanta personer kunde genom denna metod identifieras. 

För att få ytterligare vägledning och tips om vilka av personer som skulle kunna anses 

lämpliga att intervjua i studien så kontaktades Bror Persson, tidigare auktoriserad 
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redovisningskonsult samt Carola Lundgren, revisor och styrelsemedlem i FAR. 

Rekommendationerna som mottogs baserades på personernas kunskap och praktiska 

erfarenheter på ämnesområdet. Sammantaget rekommenderas tre olika personer, alla 

med nära koppling till revisions- och redovisningsbranschen. De olika personerna 

kontaktades via telefon och e-post med frågan om de kunde tänka sig att medverka i 

denna studie. Vid denna initiala kontakt fick de via e-post även ta del av information om 

författaren till arbetet samt syftet med studien. Samtliga tillfrågade valde att medverka. 

Här nedan följer en kort presentation av respektive respondent. En mer ingående 

presentation ges i det empiriska kapitlet. 

 

1. Caisa Drefeldt – Auktoriserad revisor, KPMG. 

 

2. Sven-Inge Danielsson – Auktoriserad redovisningskonsult, Tirfing RAS AB. 

 

3. Jenny Falk – Auktoriserad revisor & redovisningsspecialist, Grant Thornton. 

 

I studien genomfördes därmed totalt tre djupintervjuer. Antalet intervjuer kan tyckas 

lågt men detta vägs upp genom den expertkunskap som dessa tre utvalda respondenter 

innehar. Fortsatta reflektioner kring detta urval görs även i kapitel 11 i studiens slut. 

 

5.2 Forskningsetik 
Vid alla typer av undersökningar tar man in data av olika slag som ska anses utgöra den 

empiriska grunden i arbetet. I denna studie består de insamlade uppgifterna av intervjuer 

med tre utvalda personer. Som undersökningsansvarig måste man reflektera över att 

vissa uppgifter kan vara skadliga för antingen den intervjuade eller någon som indirekt 

påverkas av den lämnade informationen (Bryman & Bell, 2013, s. 138-158). För att 

undvika sådana situationer bör man som ansvarig för studien tillämpa vissa etiska regler 

i sitt arbete. Denna uppsats följer de etiska riktlinjer som återfinns i uppsatsmanualen 

för Handelshögskolan vid Umeå Universitet. 

Vid den första kontakten med respondenterna i detta arbete informerades samtliga om 

ämnet, syftet med studien samt vem som utförde studien. De informerades vid samma 

tillfälle om möjligheten att vara anonym i undersökningen. Ingen av de tillfrågade 

önskade vara anonym och alla valde att delta i studien. 

När respondenterna hade svarat på denna första förfrågan skickades ny information till 

samtliga om hur studien skulle genomföras. I och med att det rörde sig om 

telefonbaserade intervjuer tillfrågades respondenterna om det gick bra att spela in 

samtalet. Ingen av de tillfrågade hade något problem med detta och löfte lämnades även 

om att all insamlad data direkt efter studiens färdigställande skulle destrueras i sin 

helhet. Bryman & Bell (2013, s. 489-493) beskriver situationer då den intervjuade p.g.a. 

inspelning kan undanhålla känslig information. Med tanke på studiens ämne och 

avsaknad av kontroversiella inslag antogs att ingen hämmande effekt skulle uppstå 

p.g.a. inspelningen. Samtliga respondenter har efter intervjuerna beretts med 

möjligheten att granska innehållet i den empiriska framställningen. Dessa har sedan 

godkänt den information som återgivits och inga ändringar av innehållet har därmed 

gjorts. 
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5.3 Utformning av intervjumallen 
Utifrån den teoretiska referensramen och den grundläggande information kring 

skillnaderna mellan de två regelverken K2 och K3 i kapitel 4 sammanställdes en 

intervjumall som avsågs inbegripa de viktigaste områdena i denna studie. Avsikten var 

att frågorna tillsammans på ett tydligt sätt skulle bidra till att besvara studiens 

huvudsakliga frågeställning.  

Vid utformningen av de enskilda frågorna lades stor vikt vid att de alla hade god 

anknytning till syftet med studien. Frågorna fick heller inte upplevas ledande eller på 

annat sätt anses innehålla subjektiv information som kunde påverka respondenten och 

dennes svar. Målet var även att varje enskild fråga skulle anknyta till minst en men helst 

flera av de tillämpade teorierna i referensramen samt informationen om regelverken i 

kapitel 4. Sammantaget skulle respondenternas svar på de olika frågorna anses ge en 

god bild av deras åsikter på respektive område. 

Vikten av väl valda frågor i intervjumallen var även bakgrunden till att extern 

granskning av frågorna genomfördes innan intervjutillfällena. Tre fristående och 

kvalificerade granskare fick komma med åsikter och förslag till förbättringar. 

Granskningen utfördes av godkända revisorn Carola Lundgren, redovisningskonsulten 

Jan Öfverholm samt min handledare Alicia Medina. De åsikter och förslag som inkom 

vid granskningen berörde främst strukturen i intervjumallen. Bl.a. delades frågorna 4 

och 9 upp i två delfrågor. Några mindre ändringar av ordföljd gjordes även. 

 

5.4 Praktiskt genomförande av intervjuerna 
I och med att de olika respondenterna fanns på olika platser i landet valdes 

telefonintervjuer som metod för den empiriska undersökningen. Enligt Bryman & Bell 

(2013, s. 219-222) finns både för- och nackdelar med telefonbaserade intervjuer. De är 

många gånger mindre kostsamma än platsbesök och vid känsliga frågor kan det vara 

enklare att få ärliga svar. Nackdelar med metoden är däremot att man inte kan studera 

kroppsspråket hos respondenten. Kostnaden för att utföra intervjuer på plats hos 

respondenterna ansågs alltför stor med hänsyn till studiens syfte. Utifrån 

intervjumallens omfattning och utformning gjordes även bedömningen att det valda 

tillvägagångssättet i liten grad skulle anses påverka respondenternas svar. Med 

godkännande från de tre respondenterna spelades intervjuerna in med hjälp av 

mjukvaran ACR. Denna mjukvara finns tillgänglig som applikation till moderna 

mobiltelefoner och ger användaren möjlighet till inspelning och återgivning av det 

inspelade materialet. Efter varje avslutad intervju överfördes det inspelade materialet till 

en dator. Inspelningen transkriberades sedan manuellt för att förenkla arbetet med den 

empiriska sammanställningen. 

Samtliga respondenter fick ett par dagar innan intervjutillfället ta del av frågorna i 

intervjumallen. Även om respondenterna sedan tidigare kunde antas ha god kännedom 

på alla de områden som skulle behandlas så kändes det nödvändigt att de i god tid fick 

möjlighet att tänka igenom sina kommande svar. Genom intervjumallen fick 

respondenterna även tillgång till den huvudsakliga frågeställningen i studien. Denna 

återgavs högst upp i mallens första stycke och avsåg påminna respondenterna om syftet 
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med studien. Tidsåtgången för respektive intervju var 52 minuter (Caisa Drefeldt), 49 

minuter (Sven-Inge Danielsson) samt 58 minuter (Jenny Falk). 

 

5.5 Analys av empirisk undersökning 
Vid sammanställningen och analysen av den empiriska undersökningen användes en 

slags tematisk analys. Denna metod kan sägas vara det vanligaste sättet att angripa 

kvalitativa datasammanställningar (Bryman & Bell, 2013, s. 575). Vid de olika 

intervjutillfällena identifierades ett antal gemensamma variabler som sedan fick utgöra 

teman i analysen. Dessa teman kan sägas vila på en kombination av empiriska fynd och 

teoretiska sambandsförklaringar. De teman som används i analysen är årsredovisningen 

och dess nytta, regelverkens betydelse för intressenterna, redovisningsprincipens 

konsekvenser i företaget och målet med företaget och redovisningen. 
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6. Empirisk sammanställning 
_____________________________________________________________________________

Detta kapitel inleds med en presentation av studiens tre respondenter och deras 

respektive bakgrund. Därefter redovisas det insamlade materialet från intervjuerna. 

För att informationen ska vara enkel att ta till sig återges svaren på frågorna enligt 

intervjumallens ordningsföljd. Respondenternas svar på respektive fråga redovisas 

tillsammans men hålls isär med tydliga avgränsningar. För att ta del av den 

fullständiga intervjumall som användes i studien hänvisas läsaren till bilaga 1. 

 

6.1 Respondenterna 
Caisa Drefeldt arbetar i dagsläget åt KPMG som auktoriserad revisor och har innehaft 

denna yrkestitel i 30 år. Hon sitter även med i Bokföringsnämnden sedan 2002 och 

anser sig därför ha god kunskap om regelverken K2 och K3 samt skillnaderna dem 

emellan. Caisa satt bland annat med i den arbetsgrupp som tog fram regelverket K3. 

Utöver sitt arbete som revisor förekommer hon även som utbildare i olika kurser hos 

FAR Akademi. Hon är också författare till en rad böcker inom redovisning samt 

krönikör i FAR:s tidsskrift Balans. 

 

Sven-Inge Danielsson är sedan 2004 delägare och anställd på redovisningsbyrån 

Tirfing RAS AB. Sven-Inge arbetar som auktoriserad redovisningskonsult och har 

ungefär 35 års erfarenhet inom redovisningsyrket. Sven-Inge anser sig ha god 

kännedom om regelverken K2 och K3. Genom SRF och FAR har han deltagit vid 

remissvaren till båda regelverken. Han har även varit ansvarig för ett internt projekt 

kopplat till tillämpningen av regelverken för Tirfings kunder. Sven-Inge förekommer 

ofta som föreläsare och utbildare på kurser anordnade av SRF och FAR Akademi. 

 

Jenny Falk arbetar sedan början av 2015 på Grant Thornton som auktoriserad revisor 

samt redovisningsspecialist. Jenny arbetade tidigare som revisor åt Ernst & Young där 

hon bl.a. var engagerad i den interna vidareutbildningen. Från 2006 deltog hon genom 

Ernst & Young i BFN:s arbete med K-regelverken. När sedan regelverket K3 

presenterades var hon tillsammans med andra ansvarig för byråns interna arbete med att 

tillämpa de nya reglerna mot de egna kunderna. Utöver detta sitter hon sedan 2012 med 

som ledamot i FAR:s policygrupp för redovisning. Hon är även anlitad som utbildare 

och föreläsare inom FAR. 

I den fortsatta presentationen av de insamlade uppgifterna kommer jag att använda 

efternamnet på respektive respondent vid hänvisning till dennes åsikter och 

kommentarer till frågorna. 

Information om respondenterna inhämtades i intervjumallens fråga 1, 2 och 3. 
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6.2 Årsredovisningen och dess intressenter 

Fråga 4a – Sett ur det ägarstyrda mindre aktiebolagets perspektiv, varför är det viktigt 

med en årsredovisning? 

Som svar på denna fråga hänvisar Drefeldt först till det lagkrav som måste efterföljas. 

Hon menar även att årsredovisningen är viktig för företaget vid kontakt med bank samt 

andra intressenter. Drefeldt hävdar även att antalet årsredovisningar som tas ut från 

Bolagsverket är väldigt mycket större än vad man kan tro. Den nationella registreringen 

av årsredovisningar hos Bolagsverket ger även möjlighet till en väl fungerande 

kreditupplysning. 

Danielsson menar att årsredovisning är den enda externa information som finns om ett 

företags ekonomiska status och att det i sig är en viktig aspekt. Han tror även att många 

företagare inte inser fördelen med att intressenter har tillgång till ekonomisk 

information om företaget. Han syftar då till problematiken som återfinns i Sydeuropa 

där nystartade bolag ofta har svårigheter med att få kredit hos både banker och 

leverantörer. Dessa problem kan få stor inverkan på ett mindre företag med begränsat 

eget kapital. 

Falk menar att nyttan av en årsredovisning för ett mindre aktiebolag beror på det 

aktuella företagets behov av externt kapital samt relationen med sina övriga intressenter. 

Hon menar att den interna redovisningen i ett bolag i många fall räcker för egen kontroll 

och styrning av verksamheten. 

 

Fråga 4b – Sett ur det ägarstyrda mindre aktiebolagets perspektiv, vilket mervärde 

tillför årsredovisningen företaget? 

Drefeldt menar att många företag och företagsledare inte ser någon större nytta med 

årsredovisningen men hon framhåller även att detta varierar stort mellan företagen. Hon 

tror att många är av åsikten att årsredovisningen ska ge en bra bild av företaget. Hon 

anser även att årsredovisning kan fungera som marknadsföring mot externa intressenter. 

Danielsson menar, precis som i fråga 4a, att mervärdet med en årsredovisning för ett 

bolag är möjligheten till kredit och övrigt externt kapital. Han menar också att 

mervärdet av årsredovisning varierar med det aktuella bolagets behov av krediter och 

externt kapital. 

Falk resonerar att mervärdet med ett bolags årsredovisning varierar och är beroende av 

företagets relationer till sina intressenter. Hon menar även att årsredovisning är bra vid 

bankkontakter och vid behov av externa finansiärer. Den kan även anses fungera som 

marknadsföring av bolaget. Årsredovisningen ger även ägare och ledning en god 

sammanfattning av verksamheten i bolaget under det gångna året. Falk nämner även att 

årsredovisnings nytta ibland kan ifrågasättas av vissa kunder. De kan t ex fundera över 

om årsredovisningen i vissa lägen ger onödig information till konkurrenter om 

företagets ekonomiska ställning.  
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Fråga 5 – Om du utgår ifrån ett mindre aktiebolags ägare, vilka aspekter anser du då 

är viktigast att beakta vid valet av regelverk? 

Drefeldt menar att framtidsplanerna med företaget samt verksamhetens art är viktigt att 

ha i åtanke när man utvärderar sitt val av regelverk. Hon menar även att det 

principbaserade regelverket K3 i större utsträckning än K2 liknar de regler som fanns 

före K-regelverken. Att tillämpa K2 skulle då innebära en större omställning i 

redovisningen än vid tillämpningen av K3, det vill säga i form av en större arbetsinsats. 

Danielsson resonerar kring hur man som ägare väljer att visa upp sitt företag. Genom 

K3 ger man en mer detaljerad bild medan man genom K2 ger lite mindre information. 

Han menar att man ska beakta sitt företags behov av information till intressenterna. Har 

man få intressenter och litet behov av att dela med sig om företags ekonomiska ställning 

kan man genom K2 välja att hålla en mer ”hemlig” profil. 

Falk menar att K3, som är ett principbaserat regelverk, innebär mycket bedömningar vid 

sin tillämpning medan K2 är väldigt styrt, regelbaserat och relativt enkelt att hantera. 

Valet av regelverk i sin årsredovisning får olika konsekvenser, det påverkar bl.a. 

resultatet på olika sätt. Falk menar därför att man måste se till sin verksamhets behov 

samt fundera över vilket resultat man vill visa. 

 

Fråga 6 – Vilka intressenter i ett ägarstyrt mindre aktiebolag kan enligt din 

erfarenhet ha en åsikt om vilket regelverk som bör tillämpas? 

Drefeldt anser att det inte finns någon intressent som kommer att ha en åsikt om detta. 

Hon menar att det i mindre bolag oftast är Skatteverket och banker som är de vanligaste 

intressenterna. Bankerna har i dagsläget ingen uppfattning om skillnaderna mellan K2 

och K3. Skatteverket tror hon inte har någon åsikt om vilket regelverk man tillämpar, de 

kan däremot ha åsikter om hur man följt reglerna i det regelverk man tillämpar. 

Danielssons erfarenhet är att det är väldigt få som har åsikter om vilket regelverk som 

tillämpas. Han menar att t ex banker som han varit i kontakt med tidigare inte haft 

åsikter om detta. Danielssons spekulerar i att man på sikt kan komma att kunna se en 

tendens att bolag som tillämpar K2 får en generellt sett högre ränta på sina banklån än 

de bolag som tillämpar K3. I och med att K2 ger mindre information om bolaget så tror 

han bankerna kan komma att ta ut en riskpremie i form av högre ränta. 

Falk menar att man måste se till vilka intressenter bolaget har och därigenom göra en 

bedömning av vilket regelverk som ska tillämpas. Regelverket K2 utgår utifrån ett 

upprättarperspektiv menar hon. Det innebär att det ska underlätta för upprättaren men 

det ställer högre krav på läsaren. Denne måste vara väl införstådd med reglerna i K2. I 

K3 får läsaren av årsredovisningen mer information om vilka redovisningsprinciper som 

tillämpats och vilka bedömningar som gjorts vid upprättandet. Hon menar därmed att 

om man har viktiga externa intressenter så fyller årsredovisningen i K3 en större 

funktion. 
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Fråga 7 – Anser du att ett mindre aktiebolags val av regelverk kan påverka vid ett 

finansiellt instituts bedömning av företagets kreditvärdighet? Om ja, på vilket sätt? 

Drefeldt anser att det framför allt initialt kan ha viss effekt. Hon menar då att första 

räkenskapsåret med ett nytt regelverk kan få stora konsekvenser på nyckeltalen som 

bankerna använder sig av i sin kreditbedömning. Bankerna tittar inte på förändringar i 

tillämpat regelverk utan utgår ifrån de nyckeltal som siffrorna genererar. Det kan då bli 

en tuff uppgift för företagaren att förklara denna effekt för banken. 

Danielsson menar att det givetvis kommer att påverka men att det är svårt att veta precis 

hur. Han menar likt Drefeldt att ”betyget” eller nyckeltalen påverkas av vilket regelverk 

som tillämpas. Om man som i t e K2 hindras från att aktivera vissa kostnader så får det 

en direkt effekt på resultatet. Det påverkar i sin tur det egna kapitalet och sedan de 

nyckeltal som banken tar fram för bolaget. 

Falk resonerar att banker och övriga kreditgivare i många fall utgår ifrån de 

offentliggjorda siffrorna som finns tillgängliga. De skillnader som uppstår vid 

tillämpning av olika regelverk får konsekvenser på bolagets nyckeltal och hon tror 

därför att valet av regelverk till viss del kan påverka vid en kreditbedömning. Hon 

menar därför att det är viktigt att företagen gör en bedömning av denna effekt och hur 

den påverkar företaget beroende på vilket regelverk man tillämpar. 

 

Fråga 8 – Anser du att ett mindre aktiebolags val av regelverk kan inverka på 

kunders/leverantörers syn på företaget? På vilket sätt i så fall? 

Drefeldt tror inte att valet av regelverk kommer att få någon större betydelse i detta 

avseende. Hon tror att vissa leverantörer kan använda sig av kreditkontrollstjänster men 

att det är osäkert hur de påverkas av olika regelverk. 

Danielsson tror inte heller att det får någon större effekt. Stora förändringar vid ett 

regelverksbyte kan givetvis få effekt på ett företags ”rating” vid en leverantörs 

bedömning av kreditvärdigheten men han tror likväl inte på någon större generell 

inverkan. 

Falk hänvisar till sitt svar i fråga 6 och menar att årsredovisningen kan fungera som 

viktig information till både nya kunder och leverantörer. Hon menar vidare att K3 ger 

mer information och är ”fylligare” än K2. Hon poängterar även att det i K2 får ges mer 

information än minimikravet och att man därigenom kan välja att frivilligt ge läsaren 

mer upplysningar. 

 

Fråga 9a – Anser du att en årsredovisning i ett mindre aktiebolag upprättad enligt 

K2- respektive K3-regelverket i lika utsträckning uppfyller kraven på rättvisande bild? 

Drefeldt anser att båda regelverken i lika utsträckning uppfyller kravet på rättvisande 

bild. Hon menar att begreppet rättvisande bild inte är vad gemene man anser är 

rättvisande. Drefeldt hänvisar förarbeten till nuvarande årsredovisningslag och där 

anges att om man följer lag och vad normgivning säger så uppnår man rättvisande bild. 

Även Danielsson menar att om ett bolag följer lag och norm enligt 

årsredovisningslagens angivelser så uppfyller man kravet om rättvisande bild. Han 
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berättar att det är en omdebatterad fråga men att BFN har som uppgift att tolka lagen 

och att de anser att båda regelverken uppfyller detta krav. Alla kanske inte tycker att det 

är en ”bra” bild men den är, enligt vad lagen säger, rättvisande. Danielsson inflikar även 

att man genom regelverket K2 enligt honom kan vara inne på en farlig väg av 

förenklingar. På sikt ger förenklingar kanske en mer otydlig bild än den mer detaljerade 

bilden i K3. Han avslutar med att poängtera att man därmed inte kan säga att K2 inte ger 

en rättvisande bild. 

Falk säger att rättvisande bild uppnås genom att följa gällande lagar och normer. 

Eftersom BFN i Sverige har uppgiften att tolka lagarna och att det är BFN som tagit 

fram de båda regelverken så anses man därmed uppfylla kraven om man följer dessa 

regelverk. Hon tillägger även att man som företag måste tänka till vid sitt val så att det 

fungerar mot verksamheten i bolaget. Precis som Danielsson resonerar Falk även kring 

K2-regelverkets förenklingar och deras inverkan på den rättvisande bilden. K2 utgår 

ifrån den juridiska formen av en transaktion och beaktar inte den ekonomiska formen i 

samma utsträckning som man gör i K3-regelverket. Falk menar avslutningsvis att man 

trots detta uppfyller kravet om rättvisande bild när man följer regelverken. 

 

Fråga 9b – Anser du att en årsredovisning i ett mindre aktiebolag upprättad enligt 

K2- respektive K3-regelverket i lika utsträckning uppfyller kraven på god 

redovisningssed? 

På samma sätt som i fråga 9a så anser Drefeldt att de i lika utsträckningar uppfyller 

kraven på god redovisningssed. Hon hänvisar till förarbetena till bokföringslagen och 

vad som där anges om begreppet god redovisningssed. Följer man redovisningsreglerna 

och normgivning så uppnår man god redovisningssed. 

Danielsson menar precis som i fråga 9a så uppfyller man god redovisningssed om man 

följer lag och norm. Desto fler som tillämpar regelverken gör att den goda sedan ökar 

över tiden.  

Falk hänvisar till sitt svar i 9a och menar att samma villkor gäller för den goda 

redovisningsseden. 

 

Fråga 10 – Utifrån din personliga erfarenhet, i vilken utsträckning använder 

ägarstyrda mindre aktiebolag sin årsredovisning som underlag vid viktiga 

ekonomiska beslut? 

Drefeldt menar att bolagen i alldeles för liten utsträckning använder sig av 

årsredovisningen vid ekonomiska beslut. Hon hoppas och antar att bolagen använder sig 

av andra ekonomiska rapporter för beslut. 

Danielsson tror inte att årsredovisningen används i särskilt stor utsträckning för interna 

beslut. Han menar att årsredovisningen istället fungerar som extern kommunikation till 

banker och vid upphandlingar. Vid interna beslut hoppas och tror han att bolagen 

använder sig av färska rapporter och prognoser. Utan att veta med säkerhet så tror han 

att underlagen för de ekonomiska besluten varierar stort mellan olika bolag. Vissa 

tillhandahåller bra rapporter från konsulter eller liknande och andra ”går rakt ut i 

dimman” eller kanske till och med får vilseledande underlag. 
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Falk tror inte att årsredovisningen utgör ett underlag för interna ekonomiska beslut. Hon 

menar att företagen oftast har bra kontroll genom andra rapporter. 

 

6.3 Ägaren, företaget och förväntad nytta 
Fråga 11 – Överlag framställs regelverket K3 som mer avancerat och mer 

tidskrävande än K2. Regelverket K2 i sin tur framställs som ett förenklingsalternativ. 

Om ett mindre aktiebolag fritt kan välja vilket regelverk man ska tillämpa, vilka skäl 

kan då finnas för att välja K3 utifrån tidigare nämnda kännetecken? 

Drefeldt menar att K3 är ett principbaserat regelverk som innebär att du i stor 

utsträckning måste tänka själv vid upprättandet av årsredovisningen. Regelverket K2 är 

en förenkling men inte en förenkling utifrån K3, det är en ”fyrkantig box” där man inte 

kan välja vilka redovisningsprinciper man tillämpar, man måste följa de anvisningar 

som finns. Drefeldt menar även att K3 är väldigt likt de regler man använde sig av innan 

de nya K-regelverken, dessa tidigare regler var även de väldigt principbaserade. Hon 

menar därför att det är en större omställning att gå från de gamla reglerna till K2 än det 

är att övergå till K3. Hon nämner även att de bolag som tidigare (innan K-regelverken 

kom) enbart använde sig av BFN:s rekommendationer och inte RR:s rekommendationer 

vid tillämpning av K3 initialt kommer att få en ökad arbetsbörda p.g.a. fler 

tilläggsupplysningar som måste lämnas. Som ett skäl för ett mindre aktiebolag till att 

välja K3 anger Drefeldt t ex behovet av att redovisa internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. Dessa kan man aldrig aktivera i K2. I övrigt så menar hon även 

att beroende på bransch kan det finns särskilda behov av viss redovisning. T ex inom ett 

producerande bolag kan man ha behovet att få räkna med indirekta 

tillverkningsomkostnader, det medges inte i K2. Drefeldt kommenterar även behovet av 

komponentsavskrivning inom bolag med stora anläggningstillgångar. Hon menar att 

komponentavskrivning är en bättre metod än linjär avskrivning för att visa förslitningen 

av en tillgång. 

Danielsson menar att generellt kan han hålla med om beskrivningen av regelverken i 

frågan. Han menar däremot att man måste se till vad ett företags balansräkning 

innehåller, vilket typ av verksamhet som bedrivs samt storleken på företaget. Utifrån det 

så ska ett företag bedöma när det kan anses finnas fördelar med att tillämpa K3 hellre än 

K2. Danielsson resonerar att för t ex ett bolag med fastigheter så ger 

komponentavskrivning en möjlighet att undvika direkt kostnadsföring av ett 

fönsterbyte, stambyte eller byte av ett tak. Dessa kostnader kan istället aktiveras och 

fördelas över en längre tid. Han hänvisar även till problematiken med att man i K2 inte 

får aktivera internt upparbetade immateriella tillgångar. I dessa lägen finns tydliga 

skillnader mellan regelverken och då anser han även att detta är tydliga argument för att 

välja K3 i sin redovisning. Utifrån Danielssons egen erfarenhet anser han att det är i just 

dessa lägen som mindre aktiebolag har valt att tillämpa K3. 

Falk resonerar kring vilket resultat man vill visa och vem det är som läsare av 

årsredovisningen. Om fokus i ett företag är att redovisa ett lågt resultat och därmed 

skatta mindre så är K2 kanske ett klokt val. I K2 kostnadsförs många händelser som i 

K3 skulle ha aktiverats, d.v.s. tas upp till avskrivning. Falk menar även att man måste 

beakta verksamhetens art. Är man ett utvecklingsbolag så får man i K2 inte aktivera 

egna upparbetade immateriella anläggningstillgångar, vill man göra det är man hänvisad 

till K3. Äger man fastigheter så måste man överväga konsekvenserna med den direkta 

kostnadsföringen i K2. I K2 får endast värdehöjande åtgärder aktiveras. Falk menar 
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även att många behandlar K2 en aning styvmoderligt och menar att det inte är ett bra 

regelverk som inte ger en rättvisande bild. Falk håller inte med utan anser att för många 

mindre aktiebolag uppstår ingen större effekt vid tillämpning av K2 men redovisningen 

blir däremot enklare. 

Fråga 12 – Om man utgår ifrån de skillnader som finns mellan de två regelverken 

när det gäller värdering av tillgångar (materiella och finansiella), när och varför 

anser du att det blir en viktig fördel för ett ägarstyrt mindre aktiebolag att tillämpa 

K3? Vilka konsekvenser får ett regelverksbyte vid en sådan situation för bolaget? 

Om man vill ha en mer sofistikerad redovisning så anser Drefeldt att man ska välja K3. 

I K3 ges möjligheten att tillämpa verkligt värde på sina tillgångar, det är totalförbjudet i 

K2. Drefeldt menar även att K3 ger en jämnare resultatutveckling i bolaget. Resultatet i 

ett bolag som tillämpar K2 får lätt en högre volatilitet p.g.a. den direkta 

kostnadsföringen. Hon tar som exempel ett fastighetsbolag som i K2 inte får aktivera 

sina renoveringar, allt kostnadsförs och får stor effekt på resultaträkning under det 

aktuella året. Den effekten får konsekvenser om man behöver låna pengar eller om har 

planer på att sälja sitt företag. 

Danielsson hänvisar till problemen med att man inte får redovisa egen upparbetade 

immateriella tillgångar och den direkta kostnadsföringen av renoveringar på fastigheter. 

Även hinder kring möjligheten att i sitt varulager få ta med indirekta 

tillverkningskostnader är ett problem vid tillämpning av K2. Danielsson anser att dessa 

punkter är tydliga exempel på situationer där K2 begränsar möjligheterna. Direkta 

konsekvenser av ett regelverksbyte är att K3 generellt renderar ett högre rörelseresultat 

och därmed ett större eget kapital i bolaget än vid tillämpningen av K2. På sikt ska 

skatteeffekten mellan de båda regelverken vara likvärdig men i K3 tidigarelägger du 

beskattningen. Han framhåller även att begreppet ”fördel” i frågan beror på vad 

företaget har som mål. Ett företag kanske inte alltid har som mål att redovisa ett så bra 

resultat som möjligt. Han ger exempel på kunder som sett fördelar med att K2 håller 

nere resultatet och därmed skatten. Han menar därför att det är subjektivt vad som kan 

anses vara en fördel. Om företag går bra och trots direkt kostnadsföring uppvisar ett gott 

resultat ser man därför kanske ingen nytta med att tillämpa K3. Han avslutar även med 

att påpeka att om man har som plan att avyttra sitt företag så kan det finnas goda skäl att 

tillämpa K3. Samma företag skulle då uppvisa en starkare bild genom att man istället 

aktiverar vissa kostnader. Han menar därmed att ägarens fokus och mål måste spela in i 

valet av tillämpat regelverk. 

Falk pekar på möjligheten till värdering till verkligt värde. I K2 är det endast fastigheter 

och mark som får skrivas upp och då endast till taxeringsvärdet. I K3 finns inga sådana 

begränsningar. Möjligheten till uppskrivning i K3 ger därför en effekt på 

balansomslutningen och det redovisade resultatet. 

 

Fråga 13 – Internt upparbetade immateriella tillgångar får ej redovisas enligt 

regelverket K2. När och varför kan detta anses bli ett problem för det mindre 

aktiebolaget som tillämpar K2? Vilka konsekvenser får ett regelverksbyte i den 

situationen för bolaget? 

Drefeldt menar att det i bolag som i sin huvudsakliga verksamet arbetar med att 

utveckla och uppfinna produkter är omöjligt att välja regelverket K2. De har helt enkelt 
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inte ett kapital som tillåter direkt kostnadsföring. I K3 får de aktivera sina immateriella 

tillgångar och undviker därmed att direkt förbruka sitt egna kapital. 

Även Danielsson menar att detta blir ett stort problem och att bolag med huvudsaklig 

inriktning mot produktutveckling måste tillämpa K3. Om företaget tidigare inte haft 

utvecklingskostnader men via en förändring i verksamheten ställs inför detta problem 

måste man bedöma fördelen med att tillämpa K3. I K3 kan kostnaderna istället aktiveras 

och därmed fördelas över en längre tid. 

Falk påtalar den uppenbara risken med att det egna kapitalet snabbt urholkas genom 

redovisning enligt K2. Man landar då i en situation där man måste upprätta 

kontrollbalansräkning (KBR). Genom att tillämpa K3 kommer du bort från detta 

scenario. Falk resonerar även kring konsekvenserna av en KBR vid tillämpning av K2. 

Vid en KBR får du värdera tillgångar i bolaget på ett annat sätt än vid normal 

redovisning. Frågan är då om man kan anse att en internt upparbetade immateriell 

tillgång får tas med i K2 vid en KBR. Enligt tidigare redovisningsregler fanns alltid 

möjligheten att redovisa enligt ett ”bättre” regelverk, i dagsläget så måste man hålla sig 

inom det regelverk man valt. Så frågan kvarstår och det finns inget tydligt i dagsläget på 

hur man får värdera dessa tillgångar vid en KBR-situation i regelverket K2. 

 

Fråga 14 – I regelverket K3 tillåts indirekta tillverkningskostnader ingå i lagervärdet, 

detta är inte tillåtet enligt K2. När och varför kan detta anses bli ett problem för 

mindre aktiebolag som tillämpar regelverket K2? Vilka konsekvenser får ett 

regelverksbyte i den situationen för bolaget? 

Drefeldt menar att reglerna i K2 angående de indirekta kostnaderna är problematisk. 

Dessa indirekta kostnader ingår oftast i kalkyler till produktionen och de kan ibland vara 

svårt att avgränsa vad som kan anses vara direkta kostnader. En direkt konsekvens vid 

övergång till K3 är att man det första året får en resultateffekt p.g.a. möjligheten att 

räkna in de indirekta kostnaderna. Man behöver däremot inte göra en retroaktiv 

omräkning enligt övergångsreglerna i K3. Drefeldt påpekar även att man vid en 

övergång måste tillämpa alla regler enligt K3 och att man inte kan byta regelverk hur 

som helst, då slår övergångsreglerna till. Om bolaget tidigare tillämpat K2 får man inte 

byta till K3 utan särskilda skäl. 

Danielsson menar att denna skillnad mellan regelverken kan få stora konsekvenser 

beroende på storleken av de indirekta tillverkningskostnaderna. Han återger en händelse 

där ett växtodlingsföretag, som hade stora indirekta tillverkningskostnader, inte fick ta 

med dessa kostnader vid beräkningen av sitt lagervärde. Konsekvenserna för bolaget 

blev så stora att de vid bokslutet hade förbrukat nästan hela sitt egna kapital. Om 

företaget istället valt att tillämpa K3 så skulle det egna kapitalet efter bokslutet istället 

ha legat mellan 3-4 miljoner. Han menar därför att det är viktigt att tänka sig för och att 

tillämpa regler som passar verksamheten.  

I ett mindre aktiebolag med stora indirekta kostnader så menar Falk att detta kan bli ett 

stort problem. Hon tänker sig ett producerande bolag där t ex elen är en stor indirekt 

kostnad. Om de producerade varorna sedan ska lagersföras under en längre tid så 

kommer den indirekta tillverkningskostnaden att belasta resultat långt tidigare än 

intäkten uppkommer. Falk menar därför att om man befinner sig i ett läge där de 
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indirekta kostnaderna i tillverkningen utgör en betydande post så bör man överväga att 

tillämpa K3. 

 

Fråga 15 – En stor och viktig skillnad mellan de två regelverken gäller avskrivning av 

materiella anläggningstillgångar. I K3 tillämpas komponentavskrivning på vissa typer 

av tillgångar. När och varför kan komponentavskrivning anses medföra fördelar för 

ett mindre aktiebolag? Vilka konsekvenser får tillämpning av komponentavskrivning 

för ett mindre aktiebolag? 

Drefeldt menar att det inom fastighetsbranschen och anläggningstunga branscher kan få 

stor effekt att tillämpa komponentavskrivning. Om man äger fastigheter och behöver 

renovera så får man aktivera dessa kostnader i K3 men inte i K2. Det får resultateffekter 

som kan få negativa konsekvenser om bolaget behöver låna pengar. Fördelen med 

komponentavskrivning är också att den på ett bättre sätt än linjär avskrivning visar på 

maskinens förslitning. Man får även en generellt sett mjukare resultatutveckling av att 

kunna aktivera kostnader. Vid övergång från K2 till K3 så blir det ingen retroaktiv 

omräkning men man ska dela upp de tillgångar man äger vid övergången och sedan 

skriva av dessa som komponenter. 

Att slippa få stor påverkan på rörelseresultatet vid ett komponentbyte menar Danielsson 

är en fördel med komponentavskrivning. Att byta fönster, stammar eller ventilation i en 

fastighet kan vara en kostsam affär. Att inte kunna aktivera de kostnaderna får givetvis 

stor inverkan på resultatet. Han redogör även för konsekvenserna av att köpa en 

nedgången fastighet med stora renoveringsbehov. Om man då använder sig av K2 så 

kommer man inte att kunna aktivera dessa renoveringsarbeten. Detta medges i K3 och 

kan få väldigt stora konsekvenser på resultatet och det egna kapitalet. I tidigare 

redovisningsregler så fanns möjligheten att aktivera ett vid köptillfället känt 

renoveringsbehov. Dessa regler finns i dagsläget inte i K2 men problemet är 

omdebatterat. Gör man en sådan affär så anser Danielsson att man bör tillämpa K3. 

Precis som Danielsson så tar Falk upp problematiken om att förvärva en fastighet med 

ett känt renovationsbehov. Hon menar att de konsekvenser som uppstår då kan vara ett 

stort problem för mindre företag. Dessa bör därför överväga K3 vid en sådan 

transaktion. Hon redogör även för vad som kan anses vara en värdehöjande åtgärd. Att 

byta ut ett tak mot ett nytt tak är inte värdehöjande och kan därför inte aktiveras. För att 

åtgärden ska kunna aktiveras måste den tillföra en ny funktion i taket. I så fall så är det 

bara mellanskillnaden för den nya funktionen som ska aktiveras. 

 

Fråga 16 – Om ett av de två nämnda regelverken (K2 & K3) ger en mer rättvisande 

bild av företaget, anser du att det i så fall är ett argument till varför det regelverket är 

att föredra framför det andra? Vilka konsekvenser skulle det kunna få för ett 

ägarstyrt mindre aktiebolag om man vid sitt val av regelverk bortser från den 

rättvisande bilden? 

Drefeldt anser att man ska utgå ifrån företagets behov och att det är det som ska styra 

valet av regelverk. Vad har man för intressenter och hur vill man presentera sitt företag. 

Man måste fråga sig hur man vill att ens redovisning ska se ut. Vill man ha ett 

fyrkantigt regelverk med tydliga gränser eller vill jag ha ett regelverk som är lite mer 
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krävande men som innebär att jag måste tänka mer själv. Hon menar däremot att i 

mindre bolag är det oftast inte företagen själva som väljer, valet eller rekommendation 

om val görs ofta av redovisningskonsulter eller revisorer. Drefeldt resonerar även om 

begreppet rättvisande bild. Enligt hennes tidigare svar så uppnår man en rättvisande bild 

med båda regelverken. Hon menar däremot att K3 ger en betydligt bättre bild av 

företaget av det enkla skälet att man där lämnar mycket mer tilläggsinformation. 

Fördelen enligt Drefeldt med att visa en ”bättre” bild med hjälp av K3 kan t ex vara att 

man kan uppvisa jämnare utvecklingskurvor. Det kan bl.a. se bättre ut om man har 

planer på att sälja sitt företag.  

Danielsson hänvisar till sitt svar på fråga 9a där han menar att båda regelverken anses 

uppfylla en rättvisande bild. Han menar däremot att K3 i större utsträckning än K2 ger 

möjlighet att visa upp en bild som bättre stämmer överens med den företagsekonomiska 

verkligheten. Detta påstående menar han baserar sig på de områden som redovisats för 

tidigare under intervjun. Danielsson anser att K3 är ett riktigt redovisningsregelverk 

som tar fram en korrekt ekonomisk information utifrån det som faktiskt har hänt. K2 är 

enklare men ger en sämre bild av den ekonomiska verkligheten. 

Falk menar att det är en svår fråga men att man måste se till vem som är läsare av 

årsredovisningen. Har man många externa intressenter som är viktiga för verksamheten 

finns ett större behov av mer detaljerad redovisning. Falk menar däremot inte att man 

ska tvinga in alla mindre bolag i K3. Man måste se till företagets behov. Hon nämner 

även att man i K2 har möjlighet till fler upplysningar i sin årsredovisning trots att man 

inte får redovisa det i siffror. 

 

Fråga 17 – Utöver vad som tidigare diskuterats, kan du ge exempel på situationer 

eller händelser för ett ägarstyrt mindre aktiebolag som skulle kunna anses förespråka 

tillämpningen av regelverket K3 vid bolagets årsredovisning? 

Drefeldt menar att om man i sitt företag ligger nära gränsen och om man har planer på 

att växa så ska man lägga sig i regelverket K3. Hon anser även att fastighetsbolag i 

många fall bör lägga sig i K3. Samtidigt berättar hon att det varierar mellan företagen. 

Vissa fastighetsbolag har ett ”K2-beteende” sedan innan och vill gärna ta kostnader 

direkt. För de som inte är fullt lika finansiellt starka som dessa rekommenderas K3. 

Danielsson belyser skillnader mellan regelverken när det gäller avsättningar. Han tar 

som exempel en i domstol fastställd skuld för ett bolag. Företaget ska då enligt K2 

redovisa en avsättning på det belopp som är beslutat i senaste instans. I vissa situationer 

kan det beloppet vara så stort att bolagets avsättning kommer att äventyra den fortsatta 

driften. Danielsson menar att i vissa lägen kanske man är helt säker på att vinna vid en 

överklagan till nästa instans. I ett sådant läge kan företaget bli tvingat att byta till K3. 

Där ges möjligheten att redovisa enligt ”företagsledningens bästa bedömning”. 

Konsekvensen blir då att man inte behöver någon avsättning eftersom man anser det 

som osannolikt att förlora. 

Falk hade inget övrigt att tillägga. 

För att sammanfatta det empiriska underlaget har en tabell skapats som kort redogör för 

de olika respondenternas svar på frågorna 4 – 17, se tabell 3. 

 



35 

 

Intervjufråga Drefeldt Danielsson Falk 

4a – Varför är det viktigt med en 

årsredovisning? 
Följa lagen & vid 

kontakt med t ex bank 

Den enda externa info 

som finns tillgänglig 

Beror på företagets 

behov 

4b – Vilket mervärde tillför den 

företaget? 

Varierar mellan 

företagen 

Ger möjlighet till 

krediter & externt kapital 

Varierar beroende på 

intressenter 

5 – Vilka aspekter är viktigast vid 

valet av regelverk? 
Framtidsplaner & 

verksamhetens art 

Beror på hur man vill 

visa upp sitt företag 

Se till verksamhetens 

behov 

6 – Vilka intressenter kan ha åsikt 

om vilket regelverk som tillämpas? Ingen Väldigt få 
Beror på företagets 

intressenter 

7 – Anser du att valet av regelverk 

påverkar företagets kreditvärdighet? 
Initialt kan det ha viss 

betydelse 

Osäkert men beror på hur 

företagets nyckeltal 

påverkas. 

Beror på regelverkets 

inverkan på 

nyckeltalen i bolaget 

8 – Inverkar valet av regelverk på 

leverantörers/kunders syn på 

företaget? 

Osäkert, men mest 

troligt inte 

Mest troligt inte. En 

försämrad ”rating” kan 

dock få viss effekt 

Viktig information 

till både kunder och 

leverantörer 

9a – Anser du att K2 och K3 i lika 

utsträckning uppfyller kraven på 

rättvisande bild? 
Ja Ja Ja 

9b – Anser du att K2 & K3 i lika 

utsträckning uppfyller kraven på 

god redovisningssed? 
Ja Ja Ja 

10 – Använder mindre ägarstyrda 

aktiebolag sin årsredovisning som 

underlag vid viktiga ekonomiska 

beslut? 

I för liten utsträckning 
Inte i någon större 

utsträckning 

Tror inte att den 

används i detta syfte 

11 – K3 är avancerat och K2 är en 

förenkling, om man som företag 

fritt kan välja, vilka skäl finns för 

att välja K3? 

Beroende på bransch 

och behov av t ex 

komponentavskrivning 

Bedömning måste göras 

utifrån företagets 

balansräkning och upplevda 

fördelar med K3 

Beror på 

verksamhetens art 

och vilket resultat 

man vill visa  

12 – Ang. värdering av tillgångar, 

när & varför anser du att det blir en 

viktig fördel att tillämpa K3? 

När man har behov att 

redovisa tillgångar till 

verkligt värde 

Om man vill visa en 

starkare bild av företaget 

När  man vill 

redovisa enligt 

verkligt värde 

13 – Internt upparb.tillgångar får ej 

redovisas i K2, när & varför kan 

detta anses bli ett problem för det 

minder bolaget som tillämpar K2? 

Om man bedriver 

forskning & liknande 

verksamhet och vill 

undvika att förbruka 

sitt egna kapital 

Om man har 

produktutveckling eller 

om man förändrar sin 

verksamhet och får 

utvecklingskostnader 

För undvika en KBR-

situation 

14 – I K3, men inte K2, tillåts 

indirekta tillverkningskostnader 

ingå i lagervärdet. När & varför kan 

detta bli ett problem för det mindre 

bolaget som tillämpar K2? 

De indirekta 

kostnaderna ingår ofta i 

bolagets kalkyler 

Beror på storleken av de 

indirekta kostnaderna. 

När man har stora 

indirekta kostnader 

15 – När & varför kan 

komponentavskrivning anses 

medföra fördelar för det mindre 

aktiebolaget? 

Inom 

fastighetsbranschen 

men även andra 

anläggningstunga 

branscher 

Vid förvärv av 

nedgången fastighet med 

stort renoveringsbehov 

Vid förvärv av 

nedgången fastighet 

med ett känt 

renoveringsbehov 

16 – Om ett av regelverken ger en 

mer rättvisande bild än det andra, är 

det i så fall ett argument till varför 

det regelverket är att föredra? 

Utgå ifrån företagets 

behov av info till 

intressenter 

Menar att K3 ger en 

”bättre” bild av företaget  

Beror på vem som är 

läsare av 

årsredovisningen 

17 – Kan du ge exempel på andra 

situationer och händelser som kan 

anses förespråka nyttjande av K3? 
Om man har planer på 

att växa 

Möjligheten att motivera 

avsättningar 

Inget övrigt att 

tillägga 

Tabell 3 - Sammanfattning av empirisk undersökning 
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7 Analys 
_____________________________________________________________________________

I analysen kommer det empiriska materialet och de utvalda teorierna att användas för 

att förklara och beskriva när och varför ett ägarlett mindre aktiebolag bör byta till det 

principbaserade regelverket K3. Här kommer även att redovisas de konsekvenser som 

ett regelverksbyte kan få i företaget. 

7.1 Årsredovisningen och dess nytta 
En årsredovisning måste enligt lag tas fram av alla svenska aktiebolag. Användningen 

och nyttan av årsredovisningen varierar däremot beroende på vilka intressenter företaget 

har. Om man i sin verksamhet har många och viktiga intressenter kan informationen i 

årsredovisningen komma att spela en stor roll. Vid kontakt med banker och andra 

finansiärer är årsredovisningen ofta det underlag som används vid bedömningen av 

företagets kreditmöjligheter. Bruzelius & Skärvad (2004, s. 74) menar därför att ett 

företag med lånebehov kommer att påverkas av denna intressents behov av information. 

Regelverken K2 och K3 anses enligt respondenterna i lika utsträckning uppfylla kraven 

om rättvisande bild och god redovisningssed. Enligt respondenterna finns det däremot 

vissa andra sakkunniga som framfört kritik mot K2 när det gäller den rättvisande bilden. 

Respondenterna klargjorde att detta inte rör sig om huruvida regelverket K2 uppfyller 

kraven på en rättvisande bild, för det gör det. Däremot kan man anse att K3 ger en 

bättre bild av företagets ekonomiska verklighet. Enligt respondenterna ger en 

årsredovisning upprättad enligt K3 en mer detaljerad bild av verksamheten och dess 

ekonomiska utveckling över tid. I situationer då företaget är i behov av nytt kapital eller 

då man ska attrahera nya kunder kan detta ses som en klar fördel menar de. Detta kan 

därför anses som ett argument till varför ett företag med många och viktiga intressenter 

bör överväga att tillämpa K3 i sin årsredovisning. En årsredovisning med större 

detaljrikedom kan däremot också avslöja mer än önskvärt till konkurrenter i vissa 

situationer. Ett företag bör därför väga in även den aspekten vid sitt val av 

redovisningsprincip. Detta stämmer överens med Fields et al (2001, s. 258-259) som 

påpekar att alla organisationer har olika förutsättningar och måste därför alltid beakta 

nyttan med sina val. 

Uppfattningen bland företagen och företagsledarna om nyttan med årsredovisningen 

varierar stort. Vissa ser ingen större nytta och andra ser den som en möjlighet till reklam 

för den egna verksamheten. Kanske kan variationerna förklaras genom Hang & Wang 

(2012, s. 94) där de menar att ett mindre företag ofta har små resurser och saknar bred 

kompetens. Utan särskild kunskap om redovisning kan det vara svårt att identifiera 

behovet och nyttan av en mer detaljerad redovisning. I ägarledda mindre aktiebolag 

anses årsredovisningen heller inte tjäna som underlag till viktiga ekonomiska beslut. 

Någon extra nytta kan därför inte tillskrivas årsredovisning ur det perspektivet. Utifrån 

intervjuerna kan man konstatera att nyttan med årsredovisningens grad av detaljrikedom 

måste bedömmas utifrån det specifika företagets situation. Har man stora och viktiga 

externa intressenter kan årsredovisning spela en avgörande roll. Om företaget däremot 

har litet behov av information till intressenter ger en mer detaljerad årsredovisning 

ingen extra nytta. 
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7.2 Regelverkens betydelse för intressenterna 
Inom alla företag återfinns intressenter som kan anses ha betydelse för bolagets 

verksamhet. Likväl är det sällan som dessa har någon direkt åsikt om vilket regelverk 

som bör tillämpas. Det betyder däremot inte att valet av redovisningsprincip är oviktigt. 

Danielsson spekulerar i att man på sikt kan komma att få se en avvikelse i räntenivåerna 

vid upplåning mellan K2- och K3-bolag. Bristen på detaljerade upplysningar i 

årsredovisning kan få bankerna att ta ut en slags riskpremie. Detta kan anses 

överensstämma med Freeman (1984) och Jensen (2002) som menar att företaget kan 

uppnå större nytta när man tillgodoser informationsbehovet hos sina intressenter.   

Banker men även företag som tillhandahåller information om kreditvärdighet till 

leverantörer baserar sina rapporter på företagens årsredovisningar. Drefeldt menar t ex 

att banker inte beaktar vilket regelverk ett företag använder i sin redovisning. De tittar 

istället på de nyckeltal som årsredovisningen generar. För ett bolag som tillämpar K2 

och som har stora kostnader för forskning och utveckling kommer detta att få betydande 

konsekvenser. Nyckeltalen för ett sådant företag skulle i många fall ge en dyster bild. 

Om samma företag istället tillämpade K3 och därigenom gavs möjligheten till 

aktivering av dessa kostnader skulle nyckeltalen resultera i en helt annorlunda 

värdering. Ovanstående samband kan sägas stämma väl överens med Bernoullis (1738, 

1954, s. 24) uppfattning om förväntad nytta med ett ekonomiskt beslut. Den förväntade 

nyttan med K3 i det här fallet kan med god sannolikhet sägas överväga kostnaderna. I 

situationer som dessa bör därför företaget överväga att tillämpa K3 om man befinner sig 

i ett läge där man har intresse av att attrahera externt kapital. 

Falk menar också att en årsredovisning upprättad enligt K2 ställer högre krav på 

kunskap hos läsaren. I K3 ges mer information om vilka ställningstaganden och 

värderingar som är gjorda. Detta kan anses påverka en intressents uppfattning av 

bolaget. Sammantaget bör därför företagens överväganden om redovisningsprincip 

baseras på vilken effekt regelverken får på verksamhetens ekonomiska förutsättningar. 

Enligt Simon (1972) har företagsledaren genom sin inskränkta kognitiva förmåga en 

begränsad rationalitet. Det kan därför vara svårt att som beslutsfattare göra de rätta 

valen. Om denne inte kan förutse konsekvenserna av sitt val finns risken att viktiga 

beslut blir felaktiga. Av den anledningen bör det, som Socea (2012) menar, finnas en 

tydlig beslutsstruktur som på ett bra sätt framhäver handlingsalternativen och dess 

respektive konsekvenser. Som Gavatin & Bergstrand (1975, s. 2) påpekar är det även 

viktigt att komma ihåg att ett visst beslut kan få följder på andra förhållanden i 

företaget. Det är därför viktigt att väga in alla aspekter så att beslutet på bästa sätt kan 

anses uppfylla företagets mål. 

 

7.3 Redovisningsprincipens konsekvenser i företaget 
Som man kan utläsa ur kapitel 4 får regelverkens bestämmelser olika konsekvens på 

redovisningen i bolaget. De skillnader som kan anses få störst betydelse kan sägas vara 

redovisningen av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar, beräkningen 

av lagervärdet, värdering till verkligt värde samt tillämpning av komponentavskrivning. 

Inom redovisningsteorin försöker man förklara och förutsäga det rationella valet av 

redovisningsprincip. Inom Positive Accounting Theory (PAT) fastslår Watts & 

Zimmerman (1978) att man utgår ifrån antagandet om den ekonomiskt rationella 

människan. Valet av redovisningsprincip drivs enligt dem av den egna ekonomiska 
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vinningen. Med hänsyn till denna teori kan det därför anses naturligt att företagsledaren 

i ett mindre aktiebolag kommer att eftersträva ett redovisningsval som resulterar i egen 

vinning. Det finns en tydlig koppling mellan PAT och agentteorin eftersom båda dessa 

teorier utgår från individers vinstmaximerande beteende. När ägaren och 

företagsledaren utgörs av samma individ eller individer, som är fallet i denna studie, kan 

man därför förvänta sig att den upplevda egna ekonomiska vinningen sammanfaller. 

Nyttan för ägaren och företagsledaren kommer alltså inte att skilja sig åt. Utifrån detta 

kan man argumentera att resonemangen i PAT men även agentteorin misslyckas med att 

beskriva förhållandet i ägarledda mindre aktiebolag. Detta stämmer överens med 

Dhaliwal et al (1982, s. 43-44) och Zmijewski & Hagerman (1981, s. 148) som menar 

att man inte i samma utsträckning som i större bolag kommer kunna tillämpa dessa 

teorier på ägarledda mindre aktiebolag. Det grundläggande antagandet om den 

ekonomiskt rationella människan och individuell nyttomaximering kommer däremot 

inte att förändras. 

Drefeldt menar att man vid övergången till K3 från K2 initialt kan få en något ökad 

arbetsbörda. Inom K3 är kraven på upplysningar större och denna extra information tar 

längre tid att framställa. Även Danielsson håller med om detta och medger att K3 p.g.a. 

sin mer detaljerade återgivning kan ta längre tid. Kostnaden för denna ökade 

arbetsbörda måste då ställas mot den förväntade nyttan i företaget. Om den nyttan 

överstiger kostnaden finns anledning att välja K3 enligt Bernoullis (1738, 1954) 

resonemang. Drefeldt kommenterar även risken av att redovisning enligt K2 kan ge 

högre volatilitet på resultatet. Med K3 uppnår man generellt en mer jämn 

resultatutveckling. Man kan tänka sig att konsekvensen av hög volatilitet i resultatet kan 

komma att återspeglas i företagets nyckeltal. Som företagsledare bör man därför beakta 

detta vid sin analys av nyttan med regelverket K3. Om företaget är beroende av goda 

nyckeltal som ej fluktuerar stort över tiden kan K3 generellt anses vara ett bättre 

alternativ. 

Danielsson menar att företagsledaren måste utgå ifrån innehållet i balansräkningen för 

att kunna göra en korrekt bedömning av nyttan med ett visst regelverk. Ingen generell 

mall kan sägas passa för att bestämma vilket regelverk som ska tillämpas. Förhållanden 

som bransch, företagets storlek och behovet av externt kapital är några av de aspekter 

som måste tas med i bedömningen.  

Problematiken kring redovisning av internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar är som påtalats en av de stora skillnaderna mellan K2 och K3. I 

och med att man i K2 inte kan ta med dessa i sin balansräkning så kan företag som har 

stor tyngd inom forskning och utveckling ofta se sig tvingade att tillämpa K3. Om alla 

kostnader kopplade till forskning och utveckling direkt måste kostnadsföras riskerar ett 

bolag som tillämpar K2 därför snabbt att förbruka sitt egna kapital. Företaget hamnar då 

i en situation där de tvingas upprätta en kontrollbalansräkning (KBR). Som det framgår 

av den empiriska undersökning är det oklart hur man i K2 får värdera dessa 

immateriella tillgångar vid en KBR. Den förväntade nyttan med K3 kan här därför anses 

överväldigande och den gemensamma uppfattningen bland respondenterna är att K3 bör 

tillämpas i dessa bolag. Ett bolag som tillämpar K2 och som p.g.a. en förändring i 

verksamheten får kostnader för t ex produktutveckling måste utvärdera effekten i 

bolaget. Om kostnaden är stor i förhållande till bolagets balansomslutning kanske det 

föreligger ett behov av att övergå till regelverket K3. Man bör därför fortlöpande 

utvärdera nyttan med K3 i dessa situationer. 
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Problem med redovisningen kan även uppstå vid värderingar av ett producerande bolags 

lagervärde. Om företaget tillämpar K2 får man inte ta med indirekta 

tillverkningskostnader i värderingen. Det framgår av den empiriska undersökningen att 

detta är ett stort problem eftersom dessa indirekta tillverkningskostnader oftast ingår i 

produktkalkylen. I Danielssons exempel med växtodlingsföretaget påvisas på ett tydligt 

sätt konsekvensen av denna regel. På samma sätt som med de immateriella 

anläggningstillgångar kan ett bolag som tillämpar K2 i vissa situationer bli tvungna att 

upprätta en KBR. Som företagsledare i ett tillverkande bolag bör man därför bedöma 

storleken av lagret samt dessa indirekta kostnader. Om lagret är stort och de indirekta 

kostnaderna kan anses få stor betydelse i bolaget så bör man överväga att tillämpa K3. 

Med K3 förbättras bolagets vinst, egna kapital samt nycketal. Därigenom beskrivs 

företagets ekonomiska ställning mer fördelaktigt. Drefeldt nämner att man första året 

efter en övergång till K3 kommer kunna se en resultateteffekt som är en direkt 

konsekvens av bytet. Genom att de indirekta kostnaderna då får ingå i lagervärdet 

kommer resultatet i bolaget att förbättras. Drefeldt påtalar även kravet om att man måste 

tillämpa hela regelverket och inte bara de delar som anses passa verksamheten. Man bör 

därför som företagsledare bedöma den samlade nyttan av ett regelverksbyte. Man ska 

komma ihåg att det inte är tillåtet att fritt alternera mellan de två regelverken. Om man 

tidigare tillämpat K2 och sedan övergått till K3 kan man inte utan särskilda skäl återgå 

till K2 enligt de gällande övergångsreglerna. Detta är också något som bör tas med vid 

bedömning av nyttan med K3. 

Inom K2 ges begränsade möjligheter till uppskrivning av tillgångar. Fastigheter och 

mark är de enda tillgångar som tillåts skrivas upp men dock endast till taxeringsvärdet. 

Värdering till verkligt värde är totalförbjudet och blir därför aldrig aktuellt i K2. Dessa 

begränsningar finns inte inom K3 och det kan därför vara ett skäl som talar för att man i 

vissa lägen bör överväga detta regelverk framför K2. Storleken på balansräkningen och 

därigenom effekten på nyckeltalen i bolaget kan därmed se väldigt olika ut beroende på 

vilket regelverk som tillämpas. I ett företag som innehar tillgångar med stora skillnader 

mellan redovisat och verkligt värde, t ex finansiella tillgångar, kan det därför vara av 

intresse att utvärdera sitt val av regelverk. Om vi utgår ifrån ett företag som tillämpar 

K2 och som genom dåliga rörelseresultat kommit att förbruka sitt egna kapital kan 

värdering till verkligt värde få stor påverkan. Genom K3 får de värdera sina tillgångar 

till det verkliga värdet och kommer därigenom att kunna återställa sitt egna kapital och 

undvika en KBR-situation. Denna möjlighet kan ses som ett skäl till varför ett företag 

bör överväga att tillämpa K3. Det bör i sammanhanget påpekas att en värdering till 

verkligt värde måste bokföras mot uppskrivningsfond. Värdet av uppskrivningen 

hamnar då inom det bundna egna kapitalet och kommer därmed inte att få någon effekt 

på hur stor utdelning som kan göras i bolaget. 

Komponentavskrivning återfinns enbart i regelverket K3. Enligt den empiriska 

undersökningen kan den inom fastighetsbranschen men även inom övriga 

anläggningstunga branscher ge vissa redovisningsmässiga fördelar. Om man i sitt 

företag har sådan typ av verksamhet som just nämnts kan det anses ge vissa fördelar att 

tillämpa K3. Resultateffekten som uppnås genom avskrivning enligt 

komponentmetoden kan exemplifieras med komponentindelning av en fastighet. Fönster 

och tak skrivs av över 30 år men stommen får skrivas av över 70 år. Stommen kan antas 

utgöra den största och mest kostsamma komponenten och avskrivning av denna får 

därför störst effekt på resultatet. Om man istället tillämpat K2 skulle fastigheten i sin 

helhet skrivas av över 50 år och renoveringar skulle inte få aktiveras. 
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En händelse som kan få stor effekt är när man förvärvar en nedgången fastighet med ett 

uttalat renoveringsbehov. I K2 kommer kostnader för återställandet av fastighets skick 

att måste kostnadsföras omgående. Ett förvärv av en sådan fastighet kan därför ibland 

motivera ett byte till K3 som ger möjlighet till aktivering av renoveringskostnaden. Den 

förväntade nyttan med möjligheten till komponentavskrivning beror storleken av den 

uppskattade kostnaden för renoveringsprojektet. 

Nyttan med regelverket K3 kan även uppstå i vissa mindre vanligt förekommande fall, 

som Danielsson belyser i sitt exempel med avsättningar i redovisningen. Om ett företag 

kommer i en sådan situation att det tillämpade regelverket begränsar företagets 

möjligheter till överlevnad så bör man omgående byta regelverk. Denna belägenhet kan 

sägas vara ett tydligt exempel på en situation där valet av regelverk får långtgående 

konsekvenser. Byte till regelverket K3 blir i detta läge skillnaden på fortsatt drift och 

konkurs för bolaget. 

 

7.4 Målet med företaget och redovisningen 
Åsikterna om vad som ska anses vara målet för ett företag går isär. Detta kan man bl.a. 

se på de meningsskiljaktigheter som finns mellan Friedman (1970), Freeman (1984) och 

Jensen (2002). Friedman hävdar att företagets enda och främsta mål ska vara att 

generera avkastning till sina ägare. Freeman och Jensen menar däremot att man uppnår 

större nytta genom att tillgodose alla intressenter behov. Utifrån den empiriska 

undersökningen framkommer att nytta är något subjektivt och därmed är det inte alltid 

uppenbart vad ett företag har som mål. 

En genomgående effekt av de stora skillnader som finns mellan regelverken är 

aktivering av kostnader och värdering till verkligt värde. Genom dessa skillnader 

uppnår företaget i K3 ett högre rörelseresultat, större balansomslutning och därigenom 

bättre nyckeltal. Om företagsledaren och ägaren står inför ett beslut om försäljning av 

verksamheten så kommer K3 att vissa en bättre och mer detaljerad bild. Nyttan med 

dessa effekter finns många gånger kanske främst vid kontakten med de externa 

intressenterna. I bolag där man har litet behov av sådan kontakt blir nyttan med detta 

begränsad. Danielsson menar att vissa företag ser fördelar med K2 eftersom regelverket 

i vissa situationer håller nere resultatet och därmed skatten. Falk menar även att för 

vissa blir det ingen större effekt vid tillämpning av K2 och man får dessutom en enklare 

redovisning. För dessa bolag kommer K3 inte att medföra något extra värde. 
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8 Slutsatser 
_____________________________________________________________________________

I första delen av detta kapitel sammanställs de slutsatser som kunnat konstateras om 

när och varför ett ägarlett mindre aktiebolag bör överväga att byta till regelverket K3 

samt vilka konsekvenser detta byte kan medföra. Senare ges förslag på en checklista 

ägaren och företagsledaren kan använda vid sitt övervägande om ett byte till 

regelverket K3. 

8.1 Viktiga incitament 
Syftet med denna studie är att undersöka när ett företag frivilligt bör överväga att 

tillämpa det principbaserade regelverket K3 samt vilka konsekvenser bytet kan tänkas 

få. För att kunna svara på detta så måste man göra en samlad bedömning av vad som 

påverkar företaget i sitt beslut. Genom analysen kunde ett antal viktiga förutsättningar 

och incitament fastställas som avgörande för hur man bör resonera vid sitt övervägande 

om när K3 kan anses tillföra mervärde i företaget. Enligt respondenterna kan K3 

generellt anses ta längre tid att upprätta. Regelverket K3 kan därför anses mer kostsamt 

att tillämpa i företaget och detta bör tas med vid den samlade bedömningen. 

 

Här nedan följer en redogörelse för de tio mest betydelsefulla förutsättningarna och 

incitamenten då K3 kan komma i fråga. 

 

1. Behov av externt kapital och krediter? 

 

Ett företag som befinner sig i en situation där man är i behov av externt kapital kommer 

att påverkas av externa intressenters behov av mer detaljerad information i 

redovisningen. Genom ett byte till regelverket K3 tillgodoser man detta behov och får 

som en konsekvens därigenom bättre förutsättningar att attrahera externa finansiärer. 

 

2. Behov av förbättrade nycketal? 

 

Om man i företaget har ett behov att uppvisa bättre och mindre volatila nyckeltal så kan 

det finnas anledning att överväga regelverket K3. Genom ökad aktivering av kostnader 

samt möjligheten till värdering till verkligt värde kommer en konsekvens av K3 vara att 

nyckeltalen blir jämnare men även generellt sett högre i jämförelse med regelverket K2. 

 

3. Forskning och utveckling? 

 

Om företagets verksamhet uteslutande eller till stor del innefattar forskning och 

utveckling så kommer man att i många lägen att måsta överväga regelverket K3. Som 

en konsekvens av tillämpningen av K3 ges möjlighet att aktivera dessa kostnader i 

bolaget. Därmed kommer kostnaden för dessa aktiviteter att kunna fördelas över en 

längre tid. Som företag bör man överväga nyttan med K3 när kostnader för forskning 

och utveckling har betydande inverkan på företagets resultat och senare egna kapital. 

 

4. Tillverkning av varor? 

 

I ett tillverkningsföretag bör man beakta storleken av sitt lager och de indirekta 

tillverkningskostnaderna vid sitt övervägande om tillämpning av K3. Genom K3 ges 

möjlighet att räkna in dessa kostnader i lagervärdet och därigenom uppnå bättre resultat, 

eget kapital och nyckeltal. Möjligheten att få ta med indirekta kostnader vid sin 
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lagervärdesberäkning kan få tydliga konsekvenser i bolag med stort lager. I vissa fall, 

där de indirekta kostnaderna är stora, kan skillnaden mellan K2 och K3 vara konkurs 

eller fortsatt drift. 

 

5. Redovisning till verkligt värde? 

 

Genom K3 ges företaget möjlighet att värdera tillgångar till verkligt värde. I K2 

begränsas dessa möjligheter, där kan man endast skriva upp mark och fastigheter och då 

som högst till taxeringsvärdet. Uppskrivning till verkligt värde utlöser ingen skatteeffekt 

och det ger heller inte större utrymme för utdelningar. En uppskrivning förbättrar 

däremot företagets nyckeltal genom att öka tillgångarna och det bundna egna kapitalet. I 

ett företag med stora skillnader mellan redovisat och verkligt värde kan därför K3 få 

stora konsekvenser. I en situation där ett företag kommit att förbruka stora delar av sitt 

egna kapital så kan en värdering till verkligt värde rädda bolaget från en KBR-situation. 

 

6. Fastigheter? 

 

Om ett bolag äger fastigheter ger K3 möjlighet att tillämpa komponentavskrivning. 

Fastigheten delas upp i komponenter utifrån den tekniska och ekonomiska livslängden 

och skrivs sedan av över denna tid. Genom denna metod får man i vissa lägen därmed 

en längre avskrivningsperiod som ger ett högre resultat, större eget kapital och bättre 

nyckeltal. Om man förvärvar en nedgången fastighet med ett uttalat renoveringsbehov 

får man i K3 aktivera dessa renoveringar, detta är en stor skillnad mot K2 där 

renoveringarna direkt måste kostnadsföras. Konsekvensen blir därmed stora skillnader 

på resultatet i bolaget. 

 

7. Stora anläggningstillgångar? 

 

I företag med stora anläggningstillgångar, t ex entreprenadbolag, kan K3 genom 

komponentavskrivning ge möjlighet till en mer jämn kostnadsfördelning över 

avskrivningstiden. Konsekvensen blir högre resultat, större eget kapital och bättre 

nyckeltal. Komponenter som går sönder får utrangeras och den nya komponenten får tas 

upp till avskrivning.  

 

8. Avsättningar? 

 

Genom K3 finns möjligheten att argumentera kring avsättningar i bolaget. Reglerna i 

K2 ger inget utrymme för liknande åtgärd. Enligt Danielssons exempel i intervjumallens 

fråga 17 kan konsekvenserna av detta få långtgående följder. 

 

9. Planerad försäljning av bolaget? 

 

Om en försäljning av bolaget planeras så ger alla ovanstående punkter en anledning att 

tillämpa K3. Genom högre resultat, större eget kapital och bättre nyckeltal kommer 

uppfattningen av företagets ekonomiska ställning att bli mer positiv.  
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10. Årsredovisningen som marknadsföring? 

 

Om ett företag avser att använda sin årsredovisning i sin marknadsföring så kommer K3 

att ge en mer tilltalande och detaljerad bild av bolaget. Därigenom kommer t ex både 

kunder och leverantörer att få en mer detaljerad information om bolaget. Om K3 

tillämpas blir konsekvensen högre och jämnare resultat över tiden samt bättre nyckeltal. 

 

Man bör även ha i åtanke att ovanstående tio förhållanden och incitament måste beaktas 

utifrån företagets behov. Om företaget i liten utsträckning påverkas av t ex externa 

finansiärer eller resultatpåverkande åtgärder kan värdet av att redovisa enligt i K3 få 

mindre betydelse. Om bolaget dessutom önskar hålla nere sitt resultat och därigenom 

skjuta på skatten bör bolaget överväga ligga kvar i K2. 

 

8.2 Modell inför beslut 
Genom resultaten från denna studie har jag skapat en teoretisk modell, se figur 4. Denna 

modell kan användas som underlag inför beslutet om när man bör överväga att tillämpa 

regelverket K3 i sin verksamhet. De tio förhållanden och incitament som redogjorts för i 

kapitel 8.1 motsvarar punkterna i modellen. Om man svarar ja på någon eller några av 

frågorna i modellen så bör man överväga nyttan med att tillämpa K3. Om man svarar 

nej på samtliga frågor kan man troligtvis kvarstå i regelverket K2.  

 

 

 

Figur 4 - Egen modell inför beslut om regelverket K3 

Beroende på verksamhetens art och behov varierar betydelsen av de olika punkterna i 

modellen, det finns ingen inbördes rangordning. Det är därför viktigt att alltid utgå från 

det aktuella företagets situation vid bedömningen av nyttan med att tillämpa regelverket 

K3. 

Företagets verksamhet 

1. Behov av externt kapital och krediter? 

2. Behov av förbättrade nycketal? 

3. Forskning och utveckling? 

4. Tillverkning av varor? 

5. Redovisning till verkligt värde? 

6. Fastigheter? 

7. Stora anläggningstillgångar? 

8. Avsättningar? 

9. Planerad försäljning av bolaget? 

10. Årsredovisningen som marknadsföring? 

  

Ja? / Nej? 

Om, ja. 
Överväg K3. 

Om nej, 
kvarstå i K2 
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9 Förslag till fortsatta studier 
Under arbetets gång uppkom en rad områden där fortsatta studier kan anses vara av 

intresse. Jag skulle tycka att det vore av intresse att granska redovisningsbyråers 

generella kunskap om de olika regelverken. Det vore även intressant att se om det finns 

kunskapsskillnader mellan de stora kedjorna (E&Y, PwC, m.fl.) och de mindre 

fristående byråerna. En sådan studie skulle kunna sprida visst ljus över hur företagen får 

information och rekommendation om tillämpning av regelverken. 

Det vore även intressant att inom ett par år genomföra en studie som undersöker hur 

fördelningen mellan regelverken hos de mindre aktiebolagen ser ut. Kommer vi att få se 

tydliga skillnader mellan branscher, geografiska områden o.s.v.? En studie som också 

skulle vara intressant på sikt är att undersöka hur de olika regelverken efterlevs. Följer 

man de allmänna rekommendationerna och hur är kvalitén på de årsredovisningar som 

inkommer till Bolagsverket. Jag skulle också finna stort intresse i en studie som 

undersöker hur ett mindre aktiebolag får värdera sina tillgångar vid en 

kontrollbalansräkning (KBR). Kan de vid en KBR-situation, trots tillämpning av 

regelverket K2, nyttja värderingsmetoder enligt K3? I dagsläget verkar inget tydligt svar 

finnas. Utöver ovanstående vore det även intressant att efter ett par års tillämpning av de 

nya regelverken undersöka hur debatten kring den rättvisande bilden ser ut. 

 

10 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Genom att lyfta fram tio viktiga och konkreta punkter och sedan sammanfoga dessa i en 

modell anser jag att det ett gott teoretiska bidraget har åstadkommits i studien.  

Modellen och dess punkter ger på ett tydligt sätt en inblick i vad som kan komma att 

påverka beslutet om vilket regelverk man bör tillämpa i ett visst företag. 

Syftet med modellen och de olika punkterna är att på ett påtagligt sätt redovisa de 

områden som har störst betydelse för när och varför ett företag bör överväga att tillämpa 

regelverket K3. Min förhoppning är att denna teoretiska modell kan komma att utgöra 

underlag för både företagsägare och redovisningskonsulter vid övervägande om vilket 

regelverk som ska tillämpas för ett företag. 

 

11 Studiens trovärdighet och överförbarhet 
För att ge läsaren möjlighet att på egen hand bedöma studiens vetenskapliga grund 

kommer detta avsnitt att redogöra för några av de risker och brister som kan anses 

påverka bl.a. den empiriska datainsamlingen.  

Valet av respondenter till studien är noga genomtänkt på det viset att varje enskild 

person kan anses inneha nödvändig kunskap och erfarenhet för att på ett tillförlitligt sätt 

kunna bidra med relevant information i undersökningen. Likväl finns anledning till 

reflektion av detta urval. Samtliga deltagare har jämförlig bakgrund inom en och samma 

bransch och kommer därmed kunna antas ge en relativt likartad bild av ämnesområdet. 

Geografiskt så representerar de intervjuade enbart Sveriges storstadsregioner. Till 

studiens fördel kan däremot nämnas att de alla innehar olika titlar samt att de är 

anställda vid olika företag. I urvalet finns dessutom både kvinnor och män samt att 

respondenteras ålder varierar. Antalet intervjuer i studien kan också ge anledning till 
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eftertanke. En liten population begränsar studiens transparens. Utifrån det studerade 

ämnet, expertkunskapen hos de intervjuade samt de väl anpassade frågorna anses likväl 

tillförlitligheten god trots få respondenter.  

Man kan även reflektera över vilket egenintresse som skulle kunna föreligga hos de 

tillfrågade inom det undersökta området. Regelverket K3 kräver ett uttalat större 

kunnande inom redovisning och skulle därmed eventuellt kunna sägas vara mer 

önskvärt val utifrån ett konsultperspektiv. Även rent personliga åsikter om de båda 

regelverken kan påverka svaren hos de olika respondenterna. Det bör påpekas att detta 

är spekulationer men att det kan vara av intresse att reflektera över vid bedömningen av 

studiens trovärdighet. 

De tio punkter som framkommit i studien kan anses passa på generellt sett samtliga 

mindre aktiebolag. Det är därför min uppfattning att resultatet av studien har god 

överförbarhet. Studien är begränsad till ägarledda mindre aktiebolag och bortser även 

från eventuella koncernmässiga förhållanden. Det är enligt mig svårt att bedöma hur 

dessa faktorer påverkar studiens överförbarhet. 
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Appendix 1 - Intervjumall 
 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: När och varför bör ett ägarstyrt mindre 

aktiebolag överväga att byta från ett regelbaserat regelverk (K2) till ett principbaserat 

regelverk (K3) och vilka konsekvenser för det med sig? 

 

För att besvara denna fråga så har nedanstående intervjumall använts. 

 

 

Respondentens bakgrund 

 

1. Vilken yrkestitel har du och hur många år har du varit verksam inom din 

profession? 

 

2. Hur många år har du i din tjänst arbetat med frågor rörande regelverken K2 & 

K3? 

 

3. Hur väl anser du dig känna till de två regelverken och hur de skiljer sig åt? 

 

 

Årsredovisningen och dess intressenter 

 

4 Sett ur det ägarstyrda mindre aktiebolagets perspektiv: 
 

a) Varför är det viktigt med en årsredovisning? 
 

b) Vilket mervärde tillför den företaget? 
 

5. Om du utgår ifrån ett mindre aktiebolags ägare, vilka aspekter anser du då är 

viktigast att beakta vid valet av regelverk? 
 

6. Vilka intressenter i ett ägarstyrt mindre aktiebolag kan enligt din erfarenhet ha 

en åsikt om vilket regelverk som bör tillämpas? 
 

7. Anser du att ett mindre aktiebolags val av regelverk kan påverka vid ett 

finansiellt instituts bedömning av företagets kreditvärdighet? Om ja, på vilket 

sätt? 
 

8. Tror du att ett mindre aktiebolags val av regelverk kan inverka på 

kunders/leverantörers syn på företaget? På vilket sätt i så fall? 
 

9. Anser du att en årsredovisning i ett mindre aktiebolag upprättad enligt K2- 

respektive K3-regelverket i lika utsträckning uppfyller kraven på: 
 

a) Rättvisande bild? 
 

b) God redovisningssed? 
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10. Utifrån din personliga erfarenhet, i vilken utsträckning använder ägarstyrda 

mindre aktiebolag sin årsredovisning som underlag vid viktiga ekonomiska 

beslut? 

 

Ägaren, företaget och förväntad nytta 

 

11. Överlag framställs regelverket K3 som mer avancerat och mer tidskrävande än 

K2. Regelverket K2 i sin tur framställs som ett förenklingsalternativ. Om ett 

mindre aktiebolag fritt kan välja vilket regelverk man ska tillämpa, vilka skäl 

kan då finnas för att välja K3 utifrån tidigare nämnda kännetecken? 

 

12. Om man utgår ifrån de skillnader som finns mellan de två regelverken när det 

gäller värdering av tillgångar (materiella och finansiella), när och varför anser du 

att det blir en viktig fördel för ett ägarstyrt mindre aktiebolag att tillämpa K3? 

Vilka konsekvenser får ett regelverksbyte vid en sådan situation för bolaget? 

 

13. Internt upparbetade immateriella tillgångar får ej redovisas enligt regelverket 

K2. När och varför kan detta anses bli ett problem för det mindre aktiebolaget 

som tillämpar K2? Vilka konsekvenser får ett regelverksbyte i den situationen 

för bolaget? 

 

14. I regelverket K3 tillåts indirekta tillverkningskostnader ingå i lagervärdet, detta 

är inte tillåtet enligt K2. När och varför kan detta anses bli ett problem för 

mindre aktiebolag som tillämpar regelverket K2? Vilka konsekvenser får ett 

regelverksbyte i den situationen för bolaget? 

 

15. En stor och viktig skillnad mellan de två regelverken gäller avskrivning av 

materiella anläggningstillgångar. I K3 tillämpas komponentavskrivning på vissa 

typer av tillgångar. När och varför kan komponentavskrivning anses medföra 

fördelar för ett mindre aktiebolag? Vilka konsekvenser får tillämpning av 

komponentavskrivning för ett mindre aktiebolag? 

 

16. Om ett av de två nämnda regelverken (K2 & K3) ger en mer rättvisande bild av 

företaget, anser du att det i så fall är ett argument till varför det regelverket är att 

föredra framför det andra? Vilka konsekvenser skulle det kunna få för ett 

ägarstyrt mindre aktiebolag om man vid sitt val av regelverk bortser från den 

rättvisande bilden? 

 

17. Utöver vad som tidigare diskuterats, kan du ge exempel på situationer eller 

händelser för ett ägarstyrt mindre aktiebolag som skulle kunna anses förespråka 

tillämpningen av regelverket K3 vid bolagets årsredovisning? 

 


