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I syfte att undersöka vilka konsekvenser om vad det nya allmänna rådet för små aktiebolag får för 
företagen och om de kan uppnå en rättvisande bild mot dess intressenter tar studien fokus på två 
problemområden. Detta är två områden inom redovisningen som redan idag utgör problem att 
visa en sanningsenlig bild av företagens ekonomiska ställning. Ett problem med studien var att 
företagare inte har någon vetskap om de nya kategorierna och vad de innebär. Intervjuerna utgick 
därför ifrån revisorer och deras åsikter. I studien tillämpas en kvalitativ metod och 
semistrukturerade individuella intervjuer gjordes med två revisorer för att kunna påvisa vad 
konsekvenserna för företagen kan komma att bli. Resultaten från respondenterna skiljde sig på 
väldigt få områden och den generella bilden de hade var att redovisningen inte kommer se 
annorlunda ut från idag. Ett resultat var att intressenterna inte kommer tvinga företagen att byta 
till mer avancerade regler utan det förekommer andra bakomliggande faktorer till detta. Det 
framgår även att redovisningsprinciperna är viktiga för att kunna visa en rättvisande bild på våra 
problemområden, då det nya förslaget framför allt bygger på försiktighetsprincipen. I resultaten 
framgår det att företagen påverkas av denna utgångspunkt vilket leder till konsekvenser angående 
informationen från företagen till dess intressenter. Författarna till denna studie har såsom åsikt att 
ge en teoretisk bild av problemområden i svensk redovisning och bidra med hur dessa kommer se 
ut i kommande K2-förslag. Detta resulterar i ett praktiskt bidrag genom en redogörelse hur 
berörda företag påverkas av konsekvenserna som K2-förslaget för med sig. 
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1 Inledning 

 
 
I uppsatsens inledande kapitel ges en introduktion till det ämne som avhandlas. Den börjar med 
att ta fram bakgrunden och därefter fortsätter kapitlet med en diskussion kring problemet. Vi tar 
upp vår konkreta frågeställning och talar om syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas sedan med 
en disposition över arbetet.  
 

1.1 Bakgrund  
 
Det senaste decenniet har utvecklingen på revisionsområdet och redovisningsområdet gått 
mycket snabbt. Den svenska lagstiftningen ändras för att harmoniseras med EG-rätten. 
International Accounting Standards och Financial Reporting Standards är internationella 
redovisningsstandarder som har fått större inflytande över de svenska normerna sedan EG-
förordningen 1606/2002 trädde i kraft år 2005. Dessa regler är från början avsedda för 
börsföretag. Bokföringsnämndens arbete för att anpassa dessa regler för mindre företag har 
inneburit regler med mer omfattning och komplexitet på redovisningsområdet. I anslutning till 
detta problem har Bokföringsnämnden arbetat fram en ny kategorisering av olika bolag, där varje 
kategori får ett eget regelverk.1 
 
Redan 1998 började Bokföringsnämnden arbetet med att få fram nya bokslutsregler för onoterade 
företag genom att anpassa Redovisningsrådets befintliga rekommendationer. Detta arbete gav 
dock inte något bra resultat. Istället för att anpassa de internationella redovisningsreglerna arbetar 
Bokföringsnämnden för att ta fram fristående nationella regler för de olika kategorierna för 
onoterade företag. En av anledningarna ska vara att förbättra förståelsen i den finansiella 
informationen för rapporternas intressenter.2  
 
Ett viktigt problem med ökade regler är svårigheten för små och medelstora företag. De allra 
flesta företagen i Sverige är små eller medelstora vilket medför att en förenkling av regelverket 
för dessa bolag skulle betyda mycket. Ett annat problem är att den valfrihet som finns idag mellan 
olika redovisningsprinciper försämrar jämförbarheten med företag som tillämpar andra 
redovisningsprinciper.3 
 
Bokföringsnämnden beslutade i februari 2004 om en ändrad riktning på deras 
normgivningsarbete. Det bestämdes att man skulle ha fyra olika kategorier av företag. K1, K2, 
K3 och K4, där K1 är de allra minsta företagen och K4 de största. För varje kategori ska det 
finnas särskilda regelverk.4  
                                                 
1 Regeringen. ”Regeringens proposition 2005/06:116,” (Regeringskansliet, 2006), 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/92/03/59c0c9fc.pdf (hämtad 29 januari 2007). 
2 Anders Bengtsson. ”Framtidens redovisningsregler för onoterade företag.” Balans 6 (2004): 25-28. 
3 Ibid. 
4 Gunvor Pautsch. ”Remiss av förslag till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (del av K2),” 

(Bokföringsnämnden, 2006), http://www.bfn.se/bfn/remissbrev_K2.pdf (hämtad 29 januari, 2007). 
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I mars 2006 lämnade Bokföringsnämnden ut sin remiss om förslag till allmänt råd för mindre 
aktiebolag och som inte ingår i någon större koncern, alltså K2-bolag. Denna består i huvudsak 
av några specifika områden och fram till den 30:e juni 2007 pågår en utredning om sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Några lagändringar kommer därför inte ske innan dess.5 

1.2 Problemdiskussion 
 
Försöken att uppnå harmonisering och standarder för att förenkla redovisningen har många 
gånger tidigare misslyckats, inte minst inom EU. Problem har ofta legat till grund är att man inte 
lyckats enas om gemensamma redovisningsnormer samt att det råder skillnader i hur praxis 
tillämpas. Det har även lett till flera alternativa lösningar vilket ställer stora krav på 
tilläggsupplysningar.6 Företag har i dag möjlighet att välja mellan många olika 
redovisningsprinciper. Detta har medfört till att jämförelse mellan bolag blivit svårt och 
relevansen i årsredovisningen kan variera kraftigt. Ny indelning av företag i kategorierna 1-4, 
med egna regelverk, kommer innebära förändringar vilka ska leda till förenkling av redovisning 
och beskattning.7  
 
I det nya utkastet har man kommit fram till att försiktighetsprincipen är den grundläggande 
utgångspunkten som skall användas vid värdering. Här finns synpunkter som att aktivering utav 
tillgångar inte ska få göras. Detta är en ändring som går emot Årsredovisningslagens 4 kap. 2§. 
Införandet av K2-förslaget kan inte förbjuda något som är tillåtet enligt lagstiftning och 
problemet väcker även frågan om hur mycket av en princip som ska tillämpas. Även om 
försiktighetsprincipen är en av de äldsta och mest använda i svensk redovisning så behöver man 
kanske komplettera den grundläggande utgångspunkten med fler redovisningsprinciper. K2 
kommer att utgöra den största delen av svenska bolag och det kommer därför existera företag 
inom diverse olika branscher samt storlek där värdering till anskaffningsvärde, som föreslås av 
Bokföringsnämnden, kanske inte är den mest lämpliga för alla.8  
 
Den traditionella synen som präglat intäktsredovisning under hela 1900-talet är att de måste 
erkännas och vara förmögenhetshöjande. Detta är något som stämmer in på realisationsprincipen. 
Å andra sidan har i modern tid matchningsprincipen varit den princip som legat till grund för de 
flesta redovisningslösningarna.9 Varför man inte anser dessa vara tillräkligt viktiga att lyfta fram 
i K2 förslaget kan ifrågasättas. Eftersom de båda har ett starkt samband med redovisningen i
Sverige bör kanske förslaget framhävas med antingen realisationsprincipen eller 
matchningsprincipen. Detta skulle förmodligen även leda till en mer redovisnings teoretiskt 
korrekt årsredovisning, något som Bokföringsnämnden idag är medveten om att man inte 
kommer få. 

 

                                                

  

 
5 Pautsch, ”Remiss av förslag till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (del av K2),” 

(Bokföringsnämnden, 2006), http://www.bfn.se/bfn/remissbrev_K2.pdf (hämtad 29 januari, 2007). 
6 Kristina Artsberg. Redovisningsteori – -policy och –praxis. (Malmö: Liber ekonomi, 2005). 
7 Pautsch, ”Remiss av förslag till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (del av K2),” 

(Bokföringsnämnden, 2006), http://www.bfn.se/bfn/remissbrev_K2.pdf (hämtad 29 januari, 2007). 
8 Ibid. 
9 Pär Falkman. Teori för redovisning. (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
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Varulagret beräknas i stort sätt post för post idag.10 Detta är ofta ett tidskrävande arbete men ger 
ett mycket tillförlitligt och korrekt värde. I det föreslagna rådet ska det vara möjligt att i större 
utsträckning beräkna värdet med hjälp av schabloner.11 En biprodukt till detta är att 
tillförlitligheten minskar men underlättar för företagen. 
 
Ändamålet med förslaget är att minska antalet regler, samla de i ett allmänt råd och göra de 
tydligare. Detta kommer ha till följd att vissa regler inte blir redovisningsteoretiskt riktiga då 
förenklingen av regelverket anses vara en större prioritering.12 Eftersom årsredovisningen utgör 
en viktig informationskälla om bolagets ställning för intressenter, kommer det även bli 
konsekvenser för denna grupp. Relevans och tillförlitlighet i rapporterna är av stor vikt för 
intressenterna och deras ställningstagande mot företaget. En rättvisande bild i rapporterna av 
företaget måste vara trovärdig så att den utgör nytta för intressenterna. Förenklingarna kan 
därmed inte göras för smala så årsredovisningen blir lidande för båda dessa parter.  
 
Då detta är ett aktuellt ämne i tiden har vi valt att gå lite mer på djupet för att skapa en klarare 
bild av vad den nya kategoriseringen kommer att innebära för bolagens redovisning. Vi har valt 
att titta närmare på två stora problemområden i svensk redovisning. Dessa är pågående arbete och 
värdering av varulager för att se hur företagen och deras intressenter påverkas av den nya 
kategoriseringen utifrån revisorers synvinkel. 

1.3 Problemformulering 
 
Med hänsyn till ovanstående problemdiskussion har följande problemformulering utarbetats: 
 
Vad anser revisorerna om vilka konsekvenser K2-förslaget får på mindre aktiebolag och dess 
intressenter? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera: 

• revisorernas åsikter angående förslagets konsekvenser för de berörda företagen och dess 
intressenter. 

• K2-förslagets hantering av två stora problemområden inom dagens redovisning och 
revisorers åsikter om vilka konsekvenser detta har på berörda redovisningsprinciper. 
 

Studien kommer ge ett teoretiskt bidrag inom vissa problemområden i svensk redovisning samt 
praktiska bidrag i form av redogörelse för framtidens redovisningspraxis för små aktiebolag och 
respons för normgivande organ inom svensk redovisning. 

                                                 
10 FAR. FARs samlingvolym del 1 – BFNAR 2003:3. (Stockholm: FAR Förlag, 2006). 
11 Pautsch, ”Remiss av förslag till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (del av K2),” 

(Bokföringsnämnden, 2006), http://www.bfn.se/bfn/remissbrev_K2.pdf (hämtad 29 januari, 2007). 
12 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 

(Bokföringsnämnden, 2007), http://www.bfn.se/remissK207.pdf (hämtad 15 februari, 2007). 
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1.5 Fortsatt disposition 
 
Metod Metodavsnittet ger en beskrivning av det tillvägagångssätt som använts 

vid upparbetningen av uppsatsen. Den innehåller undersökningsmetod, 
datainsamlingsmetod och intervjustruktur. Kapitlet avslutas med en 
diskussion avseende arbetets tillförlitlighet och giltighet. 
 

Teori Teoriavsnittet består av tre övergripande delar. Dessa är företag och dess 
intressenter, redovisningsprincipers betydelse för pågående arbeten och 
varulager samt det nya K2-förslaget. 
 

Empirisk 
studie 

I denna del presenteras intervjuerna från respondenterna. Varje 
respondents intervju inleds med en kort bakgrund och följs därefter av två 
teman som denna studie strukturerats utifrån. 
 

Analys Avvikelser och likheter mellan respondenterna analyseras. Kopplingar 
görs mellan teorin och respondenternas åsikter.  
 

Slutsats och 
diskussion 

I detta avsnitt framhålls konkreta svar på problemformuleringen, en 
diskussion om studien och förslag till fortsatta studier.  
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2 Metod 
 
 
I metodavsnittet ger vi en beskrivning av det tillvägagångssätt som använts vid upparbetningen 
av uppsatsen. Denna inleds med att definiera vilket angreppssätt vi valt för uppsatsen för att 
sedan upplysa om undersökningsmetoden, datainsamlingsmetod och intervjustruktur. Vi avslutar 
kapitlet med en diskussion om arbetets tillförlitlighet och giltighet. 
 
 
Med metod avses ett tillvägagångssätt att närma sig det ämne man vill skriva om och hur man vill 
behandla detta ämne. Metodiken är det sätt man samlar in materialet som behövs för att kunna 
utföra sin metod.13 
 

2.1 Litteraturstudie  
 
Litteraturstudien innehåller den sekundärdata vi använt oss av i arbetet. Eftersom K2-förslaget är 
så pass nytt, fanns det inte så många vetenskapliga studier vi kunde stödja oss på. K2-förslaget är 
i skrivande stund fortfarande bara ett förslag. I vår studie har vi därför använt oss av 
publikationer från Bokföringsnämnden som löpande under studiens gång gett ut diverse förslag, 
yttranden och kompletteringar. Denna löpande information har vi tillgodosett oss så långt det var 
möjligt för att kunna färdigställa arbetet och samtidigt visa på en hög relevans. I övrigt har vi 
använt oss av framför allt lagar, offentliga statliga utredningar, remisser och facklitteratur på 
områdena redovisning, intressentteori samt vetenskapliga metoder. Redovisning och 
intressentteori är viktiga områden då K2-förslaget kommer att innebära ändringar i dagens sätt att 
redovisa och ta till sig information.  
 
Sekundärdata är information som redan finns dokumenterat i form av andra studier. Det är ofta en 
bra idé att använda befintlig information om det finns tillgängligt. Det är viktigt att se till att 
sekundärmaterialets validitet, relevans, trovärdighet och precision matchar studiens 
problemställning och syfte.14 

2.2 Empirisk studie 
 
Vår empiriska studie baseras på en kvalitativ ansats och intervjuer med experter. Dessa experter 
är godkända och auktoriserade revisorer som är insatta i ämnet. Då ämnet är relativt nytt och 
outforskat har vi varit tvungna att stödja vår studie utifrån dessa experters uppfattningar. Detta 
har lett till en bättre förståelse och ny kunskap. För att få ytterligare stöd i rapporten består vår 
primärdata av muntliga intervjuer vid informationsinsamlingen. För att motverka missförstånd 
och få bättre tolkningsunderlag spelades samtliga intervjuer in. Detta gav oss möjligheten att gå 
tillbaka och förhindra att viktig information blev borttappad. 

                                                 
13 Rolf Ejvegård. Vetenskaplig metod. (Lund: Studentlitteratur, 2003).  
14 Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: Studentlitteratur, 
1999). 
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En viktig del vid detta tillvägagångssätt är att komma i kontakt med rätt person för att få så 
sanningsenliga respons som möjligt. Vid en muntlig intervju får man även möjligheten att ställa 
följdfrågor och en större kunskapsbas att analysera. Fördelen med detta är att det blir mer 
kvalitativt samt uttömmande. Nackdelarna är att de är svåra att mäta och hålla sig inom ramen för 
den information som är väsentlig.15 

2.2.1 Kvalitativ metod 
Utifrån vår problemformulering har vi valt en kvalitativ metod. Detta ligger till grund då vi 
strävat efter att analysera och beskriva konsekvenserna av de nya reglerna och hur det på olika 
sätt kommer att påverka berörda aktiebolag samt dess intressenter. Genom personliga intervjuer 
med fackmän inom redovisning fick vi fram den relevanta information som blev avgörande för 
vår studie. Med en kvantitativ metod hade vi inte kunnat ställa följdfrågor vilket var av stor 
betydelse för vårt arbete. 
 
Ett medvetet metodval är viktigt när man vill sträva efter vetenskaplighet.16 Vid empiriska 
undersökningar finns två olika metoder. Detta innebär att man gör ett medvetet val mellan 
kvantitativ metod och kvalitativ metod. Kvantitativa undersökningar går egentligen ut på att mäta 
något. Dessa mätningar kan sedan användas för att antingen förklara eller beskriva hur något 
föreligger. Kvalitativa undersökningar är studier där man vill skapa resultat och slutsatser med 
djupare förståelse.17 
 
Metoden föranledde att vi fick djupare förståelse för vad våra respondenter ansåg om våra valda 
frågeställningar. Då K2-förslaget är ett relativt färskt ämne, finns det idag inte många studier som 
tar upp specifika områden inom redovisning gällande det nya förslaget. Genom att använda den 
kvalitativa metoden fick vi ärliga och raka svar från våra respondenter. Det var av stor vikt för 
oss att få utomstående experters åsikter om hur de förhåller sig och upplever den kommande 
regleringen. Detta medför en grundligare analys för vår studie. 
 
Med denna metod går man in på djupet genom att få mer information från färre 
undersökningsobjekt. Intervjuerna är varken strukturerade eller systematiska. Intervjumallar 
innehåller inga fasta frågor eller svarsalternativ. De unika och avvikande svaren kommer att 
lyftas fram i analysen. Sättet att utarbeta en undersökning präglas av att man, till skillnad från den 
kvantitativa metoden, går mer på djupet istället för på bredden.18  
 
Vi ville ge oss själva och läsaren en bättre uppfattning och en tydligare bild. Genom att använda 
en beskrivande metod, redogörs de förändringar som föreslås av Bokföringsnämnden och inom 
ramen för studien. Vi ansåg att detta skulle hjälpa oss och läsaren att få en tydligare bild 
angående de förändringar som är på ingående och vad detta kommer få för effekter för de mindre 
aktiebolag som berörs.  

                                                 
15 Idar M. Holme och Berndt K. Solvang. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund: 
Studentlitteratur, 1997). 
16 Ibid. 
17 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
18 Holme och Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
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2.2.2 Intervjuguide 
I vår studie använde vi oss av en semistrukturerad intervjumetod. Vi genomförde våra intervjuer 
med hjälp av intervjuguider innehållande öppna frågor. Detta då vi ville få fram respondenternas 
egna åsikter inom vårt problemområde. För att få någon sorts struktur under intervjun och inte 
låta respondenterna sväva ut för mycket tyckte vi att en semistrukturerad intervjuguide skulle 
vara det optimala förfarandesättet då vi ville att de skulle hålla sig inom studiens omfattning. Vid 
utformningen av vår intervjuguide grundade vi frågorna utifrån vårt arbetes syfte och 
problemdiskussion och ordande dessa i tre olika teman. Intervjuguiden utformades i två olika 
exemplar. Den guide som sändes till våra respondenter i förväg var inte lika detaljerad men gav 
respondenterna möjlighet att på förhand fundera över frågorna. Vid själva intervjun användes en 
mer ingående guide för att vi inte skulle tappa fokus på ämnet och för mycket information att 
analysera.  
 
Vid en semistrukturerad intervju tar forskaren fram en intervjuguide där respondenten fortfarande 
har möjlighet att utforma svaren som han vill. Det är viktigt att intervjuprocessen är flexibel. 
Frågorna behöver inte ställas i den ordning som det står i guiden. Däremot sorteras svaren sedan 
vid analysarbetet.19  
 
Intervjuguider kan se ut på många olika sätt. Vid en ostrukturerad intervju kan guiden bestå av 
endast korta punkter om de områden som ska diskuteras. Vid mer strukturerade intervjuer finns 
de olika frågeställningarna listade. Det viktiga är att det finns flexibilitet i intervjun. Frågorna ska 
inte kunna hindra respondenten att framhålla ett eget synsätt eller egna idéer. Vid framtagandet 
av intervjuguiden gäller det att skapa ett visst mått av ordning av de teman som ska beröras. 
Frågorna ska inte vara för specifika, men ändå kunna användas till att ge svar på arbetets 
problemformuleringar. Man ska använda ett språk som passar respondenten och akta sig för att 
ställa ledande frågor. Man bör även dokumentera respondentens personliga bakgrund för att 
kunna sätta in dennes svar i ett korrekt sammanhang.20  
 

2.2.3 Respondenter  
Målet med studien var att ta reda på revisorers åsikter om de effekter som ett implementerande av 
K2-förslaget kommer att innebära. Vi ville ha revisorer som idag arbetar med företag som 
kommer hamna inom K2-kategorin. Detta val grundar sig utifrån att de arbetar med dessa 
problem som dagens redovisning i mindre aktiebolag möter. Det finns väldigt lite information om 
det nya K2-förslaget. De skillnader som kommer att uppstå och vilka effekter det kommer att få 
anser vi att de bäst kan förklara. Företagare och dess intressenter har än så länge föga kunskaper 
om detta förslag. Valet föll på en manlig och kvinnlig revisor från två erkända revisionsbyråer i 
Sverige. De har tio respektive 15 års erfarenhet av revision. Vi var i kontakt med sju revisorer. 
Av dessa var två villiga att ställa upp. Det optimala hade enligt vår åsikt varit ytterligare en 
respondent. 

                                                 
19 Holme och Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
20 Allan Bryman och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber ekonomi 2005) 
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2.3 Analysförfarande 
 
I vårt fall består informationen framför allt av utkast och experter. Detta gör att informationen 
blir svårhanterlig samt problematisk att hantera. För att få ett i det närmaste fullständigt material 
som klarlägger frågeställningarna så bra som möjligt var det av stor vikt för oss att det insamlade 
materialet sorterades. Sorteringen gjordes utifrån teman och person för person vilket underlättade 
för oss att dra paralleller. Vår avsikt var att göra en helhetsanalys. De teman vi använde oss av 
var mindre aktiebolag och dess intressenter, principer samt vinstavräkning och lager. 
 
Att analysera kvalitativa intervjuer kan vara både en utdragen och omständlig arbetsgång. Detta 
beror mycket på att informationen inte framställs och är strukturerad på samma sätt som vid en 
kvantitativ enkät. Istället måste man vid en kvalitativ undersökning, såsom intervjuer, behandla 
informationen i efterhand.21 Holme talar även om att det finns två väsentliga former vid 
textanalys. Helhetsanalysen ska ge en helhet av den insamlade informationen så att ens intervjuer 
kan sättas in i en kontext. Detta görs i tre delar, observation, analys och tolkning där 
observationerna relateras till problemställningen. Vid en delanalys försöker man istället att 
fokusera på vissa påståenden i hänsyn till ens material.22  

2.4 Kvalitet 
 
Det finns delade uppfattningar mellan olika författare gällande kvalitativa studiers kvalitet. 
Bryman och Bell påpekar att det finns två grundläggande bedömningar av en kvalitativ 
undersökning. Dessa är att man ska uppnå hög giltighet och trovärdighet i sin studie.23 

2.4.1 Giltighet 

Tillförlitlighet 
För att vi skulle nå så hög tillförlitlighet som möjligt valde vi att skicka ut intervjufrågorna till 
våra respondenter i förväg. De fick då möjligheten att i lugn och ro läsa igenom samt granska 
frågeställningarna i materialet innan intervjun. Respondenterna har dessutom fått del av vårt 
resultat för att kunna intyga att vi återget deras information på ett korrekt och sanningsenligt sätt.  
 
De fall det kan finnas olika beskrivningar av en verklighet är det trovärdigheten i det som skrivits 
som avgör i vilken mån läsarna kommer att acceptera beskrivningen. Att göra rapporten 
tillförlitlig innebär att man utför forskningen enligt de uppsatta regler som finns och att man 
kontrollerar med sina respondenter som får bekräfta om det resultat man kommit fram till är 
riktiga. Detta förfarande kallas responsvalidering.24  

                                                 
21 Holme och Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder.  
22 Jarl Backman. Rapporter och Uppsatser. (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
23 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
24 Ibid. 
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Överförbarhet 
Vi vet att på grund av de få antalet respondenter vi har använt oss av, finns risken för felaktig 
generalisering. Vi har därför försökt minimera den risken genom att objektivt granska 
respondenternas svar och alltid dra paralleller och jämföra med den teori som finns i 
referensramen. 
 
Inom kvalitativ forskning studerar man ett litet antal personer som man sedan generaliserar till en 
större mängd. Detta leder lätt till problem eftersom studien är grundad på en liten grupp 
respondenter. Det finns en stor risk att respondenterna har vissa egenskaper gemensamma och 
inte kan ge en korrekt generell bild för hela populationen.25  

2.4.2 Trovärdighet 

Pålitlighet 
Genom löpande möten med handledare och opponenter har vi fått konstruktiv feedback genom 
hela studiens gång. Tack vare dessa har vi upptäckt felaktigheter i tid som vi kunnat korrigera för 
att få fram ett riktigt och trovärdigt resultat med stark pålitlighet. Vi fick även möjligheten att 
kontakta en av våra respondenter för att säkerställa frågor som det fanns eventuella oklarheter 
inom.  
 
För att säkerställa pålitligheten i studien ska man se till att det skapas en ordentlig redogörelse 
som är fullständig och tillgänglig för alla faser i forskningsprocessen. Delar som man måste ta 
med kan vara intervjuutskrifter och val av undersökningspersonerna. Detta behövs för att 
opponenter ska kunna säkerställa att våra analyser och slutsatser är berättigade enligt empirin.26  

Möjligheten att styrka och formulera 
En viktig aspekt vi hade när vi gjorde intervjuguiden var att undvika slutna frågor. Vi hade alltid i 
åtanke att inte styra inriktningen eller påverka svaren på något sätt. Genom att ställa öppna frågor 
fick vi fram information som annars kunde ha blivit förbisedd. När vi gjorde analyserna och 
slutsatserna tänkte vi hela tiden på att inte låta våra värderingar spela in.  
 
För att visa på att förfaringssättet gjorts i god tro bör man se till att övertyga att man inte låtit sina 
teoretiska inriktningar eller personliga värderingar styra analyser och slutsatser.27 
 

                                                 
25 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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3 Teori 
 
 
I teoriavsnittet går vi igenom redovisning i allmänhet, vilket innefattar behovet av extern 
rapportering, intressentteori och olika principer inom redovisningsteori. Därefter går vi igenom 
två speciella problemområden inom dagens redovisning, nämligen gällande pågående arbeten 
och värderingen av varulagret. Till sist berättar vi om förslaget från Bokföringsnämnden 
angående det nya allmänna rådet. 
 
 
3.1 Företag och dess intressenter 
 
Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomiska 
ställning. I Aktiebolagslagen specificeras att aktiebolag måste lämna en extern årsredovisning 
som speglar företagets ställning för det gångna året. Det är ett lagstadgat krav som främst tar vara 
på långivare, kreditgivare och aktieägares intressen och fungerar som ett skydd åt dessa 
intressenter.28 Dessa intressenter, som i huvudsak står utanför bolaget, har olika 
informationsbehov av redovisningen.29 
 
Förutom att det i aktiebolagslagen finns uttryckliga bestämmelser för hur redovisningen upprättas 
så hänvisar den även till god redovisningssed. Redovisningslagarna, vilka styrs utifrån 
bokföringslagen och årsredovisningslagen, är ramlagar som innehåller grundläggande principer. 
Det är tillämpningen av dessa grundläggande principer som utgör god redovisningssed.30 
 
Enligt Artsberg kan redovisning användas i två begrepp. Den första har en smalare karaktär och 
syftar mest på vad som redovisas i balans- och resultaträkningen. Den andra mer bredare 
karaktäriseras av att man försöker rapportera så mycket som möjligt i en årsredovisning såsom 
kassaflödesanalyser och andra tilläggsupplysningar. En orsak till att den bredare redovisningen, 
som brukar benämnas finansiell rapportering, används beror på det informationssamhälle 
utvecklingen går mot. En annan orsak grundar sig på värderingsmässiga frågor som inte kan 
förklaras tillräckligt i balans- och resultaträkningen utan kräver en utförligare redogörelse. Detta 
på grund av att informationen ofta är viktig för läsaren.31  
 
Tilläggsupplysningarna har utvecklats framför allt av praxis och efterhand som den accepterats 
blivit legal av lagstiftarna. Lagstiftarna bekräftar på så vis vad som anses vara god 
redovisningssed och tvingar företag att följa med i utvecklingen. Det är dock inte bara genom 
praxis som tilläggsupplysningar tar sin form och som det ställs krav på. Det finns även 
normgivande organ som har till uppgift att ge ut regler och rekommendationer för vad som ska 
anses vara god redovisningssed.32 Normgivare framför allt för mindre bolag i Sverige är 

                                                 
28 Jan-Erik Gröjer. Grundläggande redovisningsteori (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
29 Dag Smith. Redovisningens språk (Lund: Studentlitteratur, 2006). 
30 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Bokföringsnämnden. Det är även de som har arbetat fram den nya standarden eller normerna för 
K1 – K4 kategorierna gällande bolag i Sverige.33 

3.1.1 Behovet av externredovisning  
Förutom att det är lagstiftat att företag skall redovisa sin ekonomiska ställning, finns det också ett 
behov av denna sorts information. Det som framför allt har lett till ett behov och även att lagar 
införts har haft en följd av ekonomiska krascher, ofta föranledda av större företag. Börskrascher 
ledde till att missförtroende uppstod och man blev skeptisk till företags agerande.34  
 
Externredovisningen behövs för att öka tilliten mellan olika parter så motparten inte ska bli 
ekonomiskt lidande. Den fria kapitalmarknaden är en annan orsak till att behovet av externa 
rapporter har blivit viktigare. Investerare vill ha information om företagets ekonomiska ställning 
och kunna bedöma risker samt avkastningar. Där är även en tredje fråga som skapar ett behov och 
handlar om företagets ”existensberättigande”. Denna fråga avser ifall företaget handlar efter 
uppsatta mål på ett resultatriktigt sätt.35 
 
Behovet av externredovisning vänder sig mot olika intressenter då informationen är av olika 
relevans för dessa parter. Till exempel för långivare finns en riskbedömning att låna pengar, 
leverantörer om de kommer få betalt, aktieägare vill ha avkastning och för anställda handlar det 
om en fråga om jobbsäkerhet och övergripande bild om företaget.36 

3.1.2 Intressenter 
Varje företag har ett antal intressenter. En intressent kan vara en person eller en grupp som har 
kontakt med företaget.37 Samtliga personer eller organisationer som har någon sorts 
utbytesrelation till företaget är en intressent. Med detta menas att det finns ett 
beroendeförhållande gentemot varandra.38 För att upprätthålla företags legitimitet mot 
intressenterna måste hänsyn tas till deras krav. För att effektivt kunna arbeta mot dessa krav krävs 
vetskap om vilka som är ens intressenter, vilken typ av krav de ställer och vilket ansvar man har 
gentemot dem.39 Företaget strävar efter en stabil relation med omvärlden. Den viktigaste 
förutsättningen för att bevara jämvikt mellan två intressenter är att det skapas en så kallad 
bidrags- och belöningsbalans. Denna teori härstammar från Chester I Barnard på 1930-talet och 
kallas även jämviktsmodellen.40   
 
Bidrags- och belöningsbalansen avser det faktum att företaget och dess intressenter har en 
beroenderelation till varandra. Intressenterna tar emot belöningar för de bidrag företaget ger. För 
att parterna ska vara så nöjda med relationen som möjligt, krävs det att det finns en jämvikt 
mellan belöningarna och bidragen. Om ena parten inte är till freds ökar risken att denne söker 

                                                 
33 Bokföringsnämnden. ”Konsekvensanalys,” (Bokföringsnämnden, 2007), 

http://www.bfn.se/bfn/konsekvensK207.pdf (hämtad 29 januari, 2007).  
34 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Claus Nygaard och Lars Bengtsson. Strategizing – En kontextuell organisationsteori (Lund: Studentlitteratur, 

2002). 
38 Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad. Integrerad organisationslära (Lund: Studentlitteratur, 1995). 
39 Nygaard och Bengtsson, Strategizing – En kontextuell organisationsteori. 
40 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära. 
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efter en annan relation som bättre tillfredsställer behoven och därmed närmar sig jämvikten. 
Denna teori kallas därför även jämviktsläran.41 

Olika intressenter 
Enligt Nygaard och Bengtsson finns det två olika typer av intressenter. Den ena typen är primära 
intressenter. Exempel på primära intressenter är ägare, anställda, kreditgivare, leverantörer och 
kunder. Den andra typen är sekundärintressenter, vilka kan bestå av regering, landsting, kommun, 
utbildningsinstitutioner, media, lokalbefolkning och andra samhälls- och intressegrupper. Tanken 
bakom denna indelning är att dela upp intressenterna efter hur viktiga de är för företaget.42 
 
Intressenterna till ett företag kan grupperas enligt bilden nedan. 
 
 

 
Figur 1 Intressentmodellen.43 
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Runt företaget i mitten finns intressenterna och varje intressent illustrerar att det finns en 
beroenderelation däremellan. 

Olika krav 
Det finns, enligt Nygaard och Bengtsson, fyra typer av intressekrav. Det ena är rena åsikter som 
till exempel kan vara grannen som tycker företaget förstör miljön. Företaget kan inte själva välja 
dessa intressenter. En annan typ av krav är lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Eftersom 
man är tvingade att följa lagar, är detta exempel på väldigt konkreta krav som ställs på 
verksamheten. Den tredje typen är moraliska rättigheter och handlar om uppfattningar om 
rättvisa, jämlikhet, rättfärdighet och dylikt. Ett exempel kan vara branschnormer. Den sista typen 

                                                 
41 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära. 
42 Nygaard och Bengtsson, Strategizing, En kontextuell organisationsteori. 
43 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära, 75. 
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av krav är knutet till ägarskap. En intressent som skjuter in kapital har ofta krav på verksamheten 
som ledningen måste följa.44 

3.2 Redovisningsprincipers betydelse för pågående arbeten och 
varulager 
 
Inom dagens redovisning är några av de större problemen intäktsredovisning och värdering av 
varulager. Angående intäktsredovisning är det framför allt problematiskt att hantera pågående 
arbeten. Avsikten med arbetet är att undersöka hur dessa problemområden kommer att se ut i K2-
förslaget.  

3.2.1 God redovisningssed och rättvisande bild 
Lagen tar upp att årsredovisningen ”skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed”, ha en rättvisande bild, grundläggande redovisningsprinciper och språkbruk. 45  
God redovisningssed och rättvisande bild är begrepp som kan skilja sig åt mellan länder och 
uppfattas olika, dock är deras innebörd i stort sett den samma. I Sverige innebär en god 
redovisningssed att företag redovisar enligt normgivande organs rekommendationer och praxis. 
Rättvisande bild syftar mer till att sätta användaren i centrum och inte bli missled av den 
årsredovisning som ska lämnas i sin helhet.46 
 
För att få en rättvisande bild ska man tillämpa lagstadgade regler, regleringar från normgivande 
organ samt praxis i denna följd. Det är inte de enskilda reglerna som är det väsentliga, utan 
helheten av årsredovisningen. Finns det något som inte är reglerat i lagar och av normgivarna kan 
det medföra att ny praxis tas fram. Vedertagna rekommendationer och eventuella avvikelser från 
dessa syns framför allt i noterna. Notinformationen utgör därför en viktig del i årsredovisningen 
för att skapa en rättvis bild i samband med resultat- och balansräkningen.47 Innehållet i resultat- 
och balansräkning påverkas framför allt av redovisningsprinciper och fungerar som bokföringens 
grundpelare.48 Av de redovisningsprinciper som finns, är där framför allt fyra som styr 
redovisningen, dessa principer är:49 
 

• Fortlevnadsprincipen 
• Realisationsprincipen 
• Matchningsprincipen 
• Försiktighetsprincipen 

 
Fortlevnadsprincipen kommer dock inte studeras närmre då denna princip inte ansågs vara 
relevant för vår studie. 

                                                 
44 Nygaard och Bengtsson, Strategizing, En kontextuell organisationsteori. 
45 Årsredovisningslagen 2kap 2§ (SFS: 1995:1554).  
46 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis. 
47 Ibid. 
48 Falkman, Teori för redovisning. 
49 Smith, Redovisningens språk. 

17 
 



 

Realisationsprincipen 
Principen ligger till grund för när vinst ska realiseras. I årsredovisningslagen står det: ”Endast 
under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen”50. Detta innebär att 
intäkter och kostnader inte tas upp i resultaträkningen förrän något är sålt.51 
 
Vanligtvis inom redovisningen värderas lager till anskaffningsvärde. Det kan emellertid vara 
problem med att bestämma anskaffningsvärdet för ett lager, framför allt för varor som företaget 
tillverkat själva. I de fall där företag tillverkar egna varor innebär erlagda utgifter 
anskaffningsvärdet. Ett antagande görs att värdeökningen uppstår genom hela 
förädlingsprocessen. I redovisningen tas dock inte värdeökningen upp förrän försäljningen gjorts. 
Värdeökningen uppstår genom att kundfordringar värderas till inflödet av likvida medel då de 
betalas och att en lagerminskning värderas till utflödet av likvida medel då de betalades.52 
  
Realisationsprincipen har en viktig del i redovisningen och kan stödjas utifrån en avvägning 
mellan validitet och verifierbarhet. Smith tolkar validitet som: ”resultatet skall avspegla 
värdeskapandet i företaget”. Hade hänsyn endast tagits på kravet av validitet skulle det få till 
följd att man redovisar resultat under hela produktions- och försäljningsprocessen.  
Verifierbarhet nämner han som ”verifiering av sanningshalten av ett mått med någon form av 
bevis”. Om endast verifierbarhet uppmärksammats, hade det inneburit att resultatet inte 
redovisats förrän betalningen från kunden skett. För att få en bra avvägning mellan validitet och 
verifierbarhet anses oftast försäljningstillfället vara den bästa tidpunkten. Undantaget är vid 
entreprenader, där även en successiv vinstavräkning kan medföra en bra avvägning. 53   
 
Vanligast tolkas dock realisationsprincipen som att intäkter, kostnader och resultat ska redovisas 
först vid försäljningen av varor. En sådan tolkning får till följd att värdeökningen kommer uppstå 
som kundfordringar då de speglar inflödet av likvida medel och en lagerminskning värderas till 
utflödet av likvida medel då nedlagda råvaror, arbetstid och andra kostnader betalas. Vidare 
innebär det att någon värdeökning inte redovisas förrän försäljningstillfället och att tillgångarna 
värderas till sitt anskaffningsvärde fram till den tidpunkten. ”Värdering till anskaffningsvärde 
följer således av realisationsprincipen”.54  

Matchningsprincipen 
Lättaste sättet att förklara matchningsprincipens innebörd är att intäkter skall matchas mot 
kostnader för de nerlagda resurser som stått till förfogande för att skapa intäkterna. Där finns 
således precis som i realisationsprincipen ett beroende när intäkten skall redovisas. Beroendet 
visar sig på så sätt att utgiften även ska härledas till rätt intäkt. Matchningsprincipen har fler 
gemensamma egenskaper med realisationsprincipen. Förutom ovanstående så är där även 
problem då värdering till anskaffningsvärde skall göras.55  

                                                 
50 Årsredovisningslagen 2kap 4§ 3p. 
51 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis. 
52 Smith, Redovisningens språk. 
53 Ibid., 80 och 28. 
54 Ibid., 81. 
55 Ibid. 
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Enligt Smith måste ett det avgöras om vilka resurser som har gått åt för att tillverka och sälja de 
varor som sålts under en bestämd period. Han lyfter fram två aspekter, tid och produkter.56 
 
I fråga vad tiden har för betydelse i matchningsprincipen gäller det förhållandet mellan 
anskaffande och förbrukning av en resurs. Detta gäller dock inte varor som förbrukas direkt utan 
problemen uppstår med produkter som köps in en period men medför en intäkt först nästa period. 
Man måste således bestämma sina intäkter och matcha kostnaderna som hör samman med 
respektive intäkt i förhållande till den period som den uppstår.57  

Försiktighetsprincipen 
I Sverige har försiktighetsprincipen varit av stor betydelse och växt fram efter tyskt redovisnings 
mönster. Detta beror mycket på kopplingen till beskattning. Med tiden har dock 
försiktighetsprincipen mer och mer fått lämna plats åt ovan nämnda princip, 
matchningsprincipen. Försiktighetsprincipen innebär att utgifter hellre kostnadsförs än aktiveras, 
framför allt i tider med oviss säkerhet. Värderingen görs därmed till det lägre värdet av 
anskaffnings- och försäljningsvärdet.58 
 
Enligt Smith kan försiktighetsprincipen ses som ett förhållningssätt mellan två val, värdering till 
det lägsta av två värden vid tillgångar och det högsta av två värden vid skulder. De två värden 
som brukar jämföras är anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. En sådan här jämförelse 
får till följd att vinster inte förutses men befarade förluster skall det antas. Försiktighetsprincipen 
har även format värderingen av omsättningstillgångar som lett till uttrycket lägsta värdets 
princip.59 
 
Ett av de största risktaganden vid användning av denna princip gäller över- och underskattningar. 
Att man inte vill redovisa ej uppkomna vinster men däremot redovisar förluster kan leda till att 
jämförbarheten mellan olika perioder blir svår att tyda. En annan effekt är att jämförbarhet mellan 
företag blir dålig vilket beror på att tillgångsvärderingen blir oförutsägbar.60  
 
I K2-förslaget har Bokföringsnämnden lyft fram vissa punkter för hur försiktighetsprincipen ska 
användas. De vill vid värdenedgångar att dessa ska uppmärksammas utan aktning till årets 
resultat. Endast intäkter som fakturerats eller blivit konstaterade får tas upp i resultaträkningen 
och vid befarade kundförluster skall dessa beaktas.61 

3.2.2 Intäktsredovisning 
Intäktsredovisning berör många delar och vi som författare har därför begränsat oss till att ta upp 
grundläggande problem om intäktsredovisning för att sedan mer specifikt undersöka 
problemområdet pågående arbeten.  
 

                                                 
56 Smith, Redovisningens språk. 
57 Ibid. 
58 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis. 
59 Smith, Redovisningens språk. 
60 Ibid. 
61 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 
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De olika redovisningsprinciper som vi har till vårt förfogande i dag påverkar balans- och 
resultaträkningen samt ger en utförlig framställning för vad redovisning är. Transaktioner som 
föranleds av affärshändelser inverkar på tillgångar, skulder eller det egna kapitalet. De påverkar 
framtida betalningar som skall redovisas då affärshändelsen uppstått snarare än när själva 
betalningen sker.62  
 
Vid bestämmande av vilka transaktioner som ska tas upp i balans- respektive resultaträkningen 
finns där sju fundamentala principer. Två av dem berör framför allt intäkter:63 
 

• Intäktsdefinition 
• Intäktserkännande 

 
Både Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets definition av en intäkt lyder likadant. RR 11 
definierar intäkter som: ”det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företag under 
en redovisningsperiod, och som ökar företagets egna kapital, med undantag av ökningar som 
beror på tillskott från aktieägarna och innehavare av aktierelaterade instrument”.64 
 
Artsberg klarlägger att definitionen av en intäkt utgör två olika synsätt. Antingen är det 
skillnaden mellan intäkter och kostnader eller en skillnad i nettotillgångar.65 
Falkman är av samma uppfattning men belyser dock fyra intäktsdefinitioner som har växt fram 
under 1900-talet:66 
 

• Den första grundar sig på successiv vinstavräkning och syftar till att en intäkt genererar 
ett värde under en produktionsprocess.  

• Den andra definitionen utgörs av att intäkter uppstår när en produkt eller tjänst har blivit 
såld eller framställts i ett färdigt skick.  

• Den tredje fokuserar på betalningstillfället och 
• Den fjärde syftar till att inkomster som infaller under en period och ökar det egna 

kapitalet är en intäkt. 
 
Problematiken med intäkter sträcker sig dock längre än att de bara ska definieras. De måste även 
erkännas för att tas upp i resultaträkningen. Vad det syftar till är att intäkten måste intjänas och 
vara realiserad. Synen på intäkter i traditionell redovisning är att de måste realiseras och på så sätt 
medföra ett förmögenhetshöjande värde. Detta sker vanligast vid försäljningstillfället men det har 
i dagens samhälle blivit mer vanligt att erkännandet av intäkter sker tidigare. Detta brukar 
nämnas successiv vinstavräkning.67 

Pågående arbeten 
Pågående arbeten syftar till att de sträcker sig över en längre produktionstid men inte blivit 
fullgjorda vid periodens slut. Företag med en sådan rörelse kommer enbart att ha kostnader och 

                                                 
62 Falkman, Teori för redovisning. 
63 Ibid. 
64 FAR, FARs samlingvolym del 1 – RR 11, 991. 
65 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis. 
66 Falkman, Teori för redovisning. 
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väldigt små intäkter. Det blir därmed ett absolut måste att de ska kunna ta upp intäkter även om 
ingen egentlig betalning har skett. Det är vid dessa arbeten som successiv vinstavräkning kan 
utnyttjas.68  
 
Artsberg nämner dock att pågående arbeten egentligen ska ses som en lagertillgång. För att kunna 
ta upp dessa tillgångar tidigare är det något som tagits hänsyn till i årsredovisningslagen och 
gjorts ett undantag från. Vad lagen säger är att dessa tillgångar inte behöver värderas enligt 
allmänna värderingsregler gällande omsättningstillgångar. De kan istället, enligt ÅRL 4 kap. 10§, 
värderas till anskaffningsvärde och därmed tillämpar man successiv vinstavräkning. Värdering av 
omsättningstillgångar till anskaffningsvärde har fått en framväxt och skapat en acceptans att 
redovisa enligt successiv vinstavräkningsmetod. Det anses numera utgöra god redovisningssed. 
Kraven som ställs är så höga att de ger uttryck för matchningsprincipen med kraftfulla inslag av 
försiktighetsprincipen. 69 
 
Vid tillämpning av successiv vinstavräkning måste vissa krav vara uppfyllda för att denna metod 
ska kunna utnyttjas. Kraven som ställs är olika beroende på om det är ett uppdrag till fast pris 
eller löpande räkning. 70 
 
Kraven för fastprisuppdrag är: 71 
 

• Tillförlitlig beräkning 
• Sannolikheten för framtida ekonomiska fördelar tillfaller uppdragstagaren 
• De totala utgifterna för uppdraget är kända och kan mätas 
• Färdigställandegraden ska kunna beräknas 

 
Kraven för uppdrag på löpande räkning är:72 
 

• Sannolikheten för framtida ekonomiska fördelar tillfaller uppdragstagaren 
• De totala utgifterna för uppdraget är kända och kan mätas på ett tillförlitligt sätt 

 
Pågående arbeten delas in i tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag. Problemet i dag med 
de nuvarande regleringarna är att i BFNAR 2003:3 från Bokföringsnämnden finns ingen 
normgivning hur entreprenaduppdrag skall behandlas. Istället måste Redovisningsrådets 
rekommendationer nr. 10 tillämpas.73 Problemet med RR 10 är vidare att där inte finns någon 
reglering hur vinstavräkning skall göras i entreprenader vid tillämpning av alternativregeln.74 
Detta är något som Bokföringsnämnden i det nya förslaget tagit hänsyn till och säger att ”både 
tjänste- eller ett entreprenadavtal ska de behandlas på samma sätt”. Det viktiga är att kunna skilja 
dessa båda avtal från varor under tillverkning.75 
                                                 
68 Artsberg, Redovisningsteori – policy och -praxis. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 FAR, FARs samlingvolym del 1 – RR 10. 
72 Ibid. 
73 FAR, FARs samlingvolym del 1 – BFNAR 2003:3. 
74 FAR, FARs samlingvolym del 1 – RR 10. 
75 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 
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Successiv vinstavräkning i tjänsteuppdrag 
Tjänsteuppdragen delas in i två typer: fastprisuppdrag och uppdrag på löpande räkning. 
Fastprisuppdrag innebär att priset har blivit bestämt i samband med när avtalet upprättats. När det 
gäller uppdrag på löpande räkning utgörs de av avtal där ersättning för utgifter erhålls med ett 
procentuellt tillägg.76 
 
Förutom att en identifiering ska göras om uppdraget är på löpande räknig eller till fast pris, ska 
dessutom en redovisningsmetod bestämmas för att tillämpas på det pågående arbetet. De två 
metoderna valet står mellan kallas huvudregeln och alternativregeln. Enligt huvudregeln 
redovisas utfört arbete som en intäkt medan tillämpning av alternativregeln redovisas en intäkt 
utifrån det fakturerade arbetet. Det är inte tillåtet att använda olika metoder för alla uppdrag. En 
metod ska väljas för att användas på alla uppdrag med löpande räkning och en metod för alla 
uppdrag till fast pris. Detta benämner Bokföringsnämnden ”uppdrag av samma art”. Till exempel 
om alternativregeln tillämpas på uppdrag på löpande räkning ska denna metod tillämpas på alla 
uppdrag på löpande räkning. Samma resonemang gäller för uppdrag till fast pris.77 
 
Alternativregeln är enklare att använda men ger en sämre redovisning än vad huvudregeln gör. 
Båda tillåts dock då de överensstämmer med skattereglerna.78 För att få en bättre redovisning 
måste ett byta av metod göras till huvudregeln. Det är dock inte, utan starka skäl, tillåtet att byta 
från huvudregel till alternativregel.79 

Successiv vinstavräkning i entreprenader 
Entreprenaduppdragen delas även den in i fastprisuppdrag och uppdrag på löpande räkning.80 När 
det gäller tillämpning av successiv vinstavräkning är det Redovisningsrådets rekommendation nr 
10, redovisning av entreprenader och liknande uppdrag, som utgör basen för tillvägagångssättet. 
Som nämnts tidigare är det framför allt ett ämne som berör periodiserings problematik. 
Inkomsterna utgör det verkliga värde som kommer att erhållas och utgifterna ska hänföras till det 
specifika uppdrag de tillhör. Detta ska göras löpande i överensstämmelse med 
färdigställandegraden på projektet.81 
 
Enligt RR 10, som gäller entreprenader, har normgivarna därför sagt att om tillförlitliga 
beräkningar kan göras så skall metoden tillämpas. Detta gäller dock endast koncerner och ett 
undantag har gjorts då den inte behöver användas i den juridiska enheten.82 Juridiska enheter som 
inte använder successiv vinstavräkning kan i stället välja att tillämpa delfakturering och på så sätt 
intjäna en fordran som påverkar balansräkningen. Delfaktureringen innebär då att den istället blir 
överensstämmande med realisationsprincipen, då försäljningen uppstår vid faktureringstillfället.83  
 

                                                 
76 FAR, FARs samlingvolym del 1 – BFNAR 2003:3. 
77 Ibid., 574. 
78 Benny Wedberg, ”Redovisning av intäkter” Redovisningskonsulten nr 4 (2006): 34-35. 
79 FAR, FARs samlingvolym del 1 – BFNAR 2003:3. 
80 FAR, FARs samlingvolym del 1 – RR 10. 
81 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 

(Bokföringsnämnden, 2007), http://www.bfn.se/remissK207.pdf (hämtad 15 februari, 2007). 
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Artsberg belyser detta alternativ av successiv vinstavräkning och säger att: 
 

Vissa anser att ett mer tillförlitligt sätt att åstadkomma successiv 
vinstavräkning är genom att delfakturera kunden. RR 10 menar däremot att 
delbetalningar sällan motsvarar det arbete som utförts vid en given tidpunkt 
(p 30). Därmed resulterar en sådan metod inte korrekt matchning av utgifter 
och inkomster. Metoden med delfakturering förlorar alltså jämförelsevis i 
relevans det den kan tänkas tjäna i tillförlitlighet. Egentligen borde vi tala 
om successiv intäktsredovisning istället för successiv vinstavräkning eftersom 
RR 10 och IASB numera menar att alla entreprenadsituationer skall 
intäktsavräknas löpande.84 

3.2.3 Varulager 
Lagret är värderingsmässigt en av de största posterna för tillverkande företag. I lagret finns 
produkter i arbete, råvaror och färdigvaror. Problem vid varulagrets värdering uppstår när det 
slutliga värdet ska räkna ut. Detta värde är beroende av företagets interna system för 
produktkalkylering. Regler för företagens interna redovisning finns inte. Därför kan företag ha 
olika uppfattningar om vad som är direkta och indirekta utgifter. Det finns alltså ingen riktig 
harmonisering mellan företagen i och med att det inte finns någon garanti att alla företag värderar 
sitt lager på samma sätt.85 
 
Det är extra viktigt att varulagret värderas med samma principer varje år eftersom olika 
förutsättningar kan ge olika resultat beroende på hur bedömningarna görs. Med andra ord är det 
viktigt att vara konsekvent. Dock är det tillåtet att byta principer vid förändringar i rutiner eller 
verksamheten till exempel om företaget investerar i ett nytt lagersystem.86 
 
Lagervärdering sker i två olika moment, dels ska kvantiteten bestämmas, dels ska denna kvantitet 
värderas. Ett problem som tillkommer är om ett lager består av partier med olika 
anskaffningspris. Särskilt svårt, om inte omöjligt, är det när till exempel lagret består av vätska 
att mäta priserna på dessa varor. För att motverka problemet används Först-In-Först-Ut-metoden 
(benämns FIFU) eller genomsnittsmetoden. Vid FIFU tas värdet på varan man köpt in eller 
tillverkade senast eftersom den senaste inköpta eller tillverkade varan antas vara kvar i lagret.87  
 
Likartade varugrupper och där kostnaden för individuell värdering inte är försvarliga får kollektiv 
värdering tillämpas. Detta är ett avsteg från huvudregeln som säger att varorna ska värderas post 
för post. Vad som är en försvarlig kostnad bedöms från fall till fall beroende på lagrets totala 
värde, företagets totala varukostnad, varulagersystemets uppbyggnad eller företagets 
omsättning.88 
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Att företagen ska använda lägsta värdets princip följer av försiktighetsprincipen. Det är dock inte 
tillåtet att använda ett värde på en vara till nettoförsäljningsvärde och en annan till 97 procent av 
anskaffningsvärdet. Alla varor ska värderas på samma sätt.89 
 
Enligt K2-förslaget är det tillåtet att använda sig av vissa schabloner för att enklare kunna värdera 
sitt lager. Råvaror och förnödenheter (till exempel bensin, smörjmedel, städmaterial) får tas upp 
till ett schablonmässigt värde om det förmodas att postens sammanlagda värde inte skiljer sig mer 
än 20 procent från det redovisade värdet. Dessa varor är egentligen indirekta tillverkningsutgifter 
eftersom de inte är hänförbara till en bestämd order eller vara.90 
 
I värdet för de inköpta varorna ska det ingå frakt, importavgifter, tull och andra direkta utgifter. 
Under vissa förutsättningar är det tillåtet att använda sig av gamla schablonmässiga pålägg vid 
tillägg av dessa utgifter. Företagen måste i så fall i årsbokslutet jämföra schablonen med de sanna 
utgifterna och eventuellt rätta till pålägget.91 
 

3.3 Det nya förslaget 

3.3.1 Vem ska tillämpa K2? 
Bokföringsnämndens tillämpningsnormering av Redovisningsrådets rekommendationer  
definierar i dagsläget icke-noterade företag i tre kategorier, dessa kategorier är följande:92 
 

• Små företag (10/24-företag) är näringsdrivande företag där: 
1. antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio, 

och 
2. tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret 

har uppgått till högst 24 miljoner kronor. 
• Medelstora företag som är näringsdrivande icke-noterade som inte är små eller stora. 
• Stora företag som är näringsdrivande icke-noterade åtföljs av företag vilka: 

1. nettovärdet av tillgångarna i företaget enligt balansräkningen för de två senaste 
räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1000 gånger det 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den 
sista månaden av respektive räkenskapsår, eller 

2. antalet anställda hos företaget har under de två senaste räkenskapsåren i medeltal 
överstigit 200. 

 
I ett samarbete mellan Bokföringsnämnden och Skatteverket har en utredning tillsatts i syfte att 
förenkla reglerna för redovisning och beskattning i mindre och medelstora aktiebolag. Förslaget 
har lett till föreslagna lagändringar i årsredovisningslagen och inkomstskattelagen för att bättre 

                                                 
89 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori. 
90 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 
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anpassa redovisningen och beskattningen. De företag som förslaget är riktat mot och som ska 
kunna tillämpa det måste uppfylla två utav tre kriterier. Dessa kriterier gäller för aktiebolag där:93 
 

1. medelantalet anställda i företaget har under båda de två senaste räkenskapsåren inte 
uppgått till mer än 50 

2. nettovärdet av företagets tillgångar enligt företagets balansräkningar har för båda de två 
senaste räkenskapsåren inte uppgått till mer än 25 miljoner kronor. 

3. nettoomsättningen enligt företagets resultaträkningar har för båda de två senaste 
räkenskapsåren inte uppgått till mer än 50 miljoner kronor 

 
I Bokföringsnämndens vägledning för allmänna råd gällande årsredovisning i mindre aktiebolag, 
K2-förslaget, definieras de bolag som följer rådet att de måste följa det fullt ut och det är inte 
tillåtet att avvika från det och tillämpa andra rekommendationer. Bolag som går över mer än två 
av dessa kriterier ska räknas som ett större bolag och får därmed inte tillämpa K2-förslaget. 94 

3.3.2 Hur ser det nya förslaget ut 
Som tidigare nämnts i bakgrunden bygger det nya förslaget på att förenkla och samla regler för 
årsredovisningen i mindre aktiebolag. De regler och normer som existerar i Sverige idag bygger 
på internationella redovisningsregler och ställer stora krav på tilläggsredovisning. Detta är något 
normgivarna vill komma ifrån och istället se på företagets behov av vad som är väsentligt att 
rapportera. Målet är förenklingar och schabloniseringar. Förenklingarna kommer leda till att 
rapporterna inte blir helt riktiga ur en redovisningsteoretisk synpunkt. För de företag som 
kommer att ingå i denna kategori, har Bokföringsnämnden lämnat utrymme att kunna tillämpa ett 
K3-förslag i stället. K3-förslaget kommer att innebära att redovisningen blir mer teoretiskt 
korrekt, men innebär samtidigt större krav från dessa företag gällande redovisning och 
tilläggsupplysningar.95 

Försiktighetsprincipen 
Bokföringsnämnden tar sin utgångspunkt i försiktighetsprincipen. De menar att värdering sker 
med rimlig försiktighet. Endast konstaterade eller i alla fall fakturerade intäkter får tas upp i 
resultaträkningen. Aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar skall inte vara tillåtet. 
Detta beror på att bedömningen av värdet på immateriella tillgångar är svåra att bedöma 
samtidigt som det finns risk för övervärdering. Detta skulle gå emot försiktighetsprincipen.96 
 
Det finns risker med för mycket försiktighet. Egenupparbetade immateriella tillgångar aktiveras 
ofta när företag är i utvecklingsstadiet eller som det går dåligt för. För dessa företag måste större 
krav ställas på redovisning för att den ska ge en mer rättvisande bild.97 
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Värdering till anskaffningsvärde 
En annan viktig punkt det nya förslaget bygger på är att värdering skall ske av anskaffningsvärde. 
Vad normgivarna framför allt syftar på då är att förbjuda en del uppskrivningar och aktiveringar. 
Uppskrivningar av tillgångar kommer endast att vara tillåtet för fastigheter och mark men även 
där under striktare omständigheter.98 

Tydliga väsentlighetsregler 
Bokföringsnämnden har försökt att visa vad som ska anses som väsentligt i många områden. De 
har specificerat vad som alltid ska ingå i förvaltningsberättelsen och vad som kan utelämnas. De 
skriver också att nedskrivningar inte behöver göras för anläggningstillgångar som skrivs av på 
fem år eller kortare tid. En fastighet får inte skrivas av mer än 1,33 multiplicerat med 
taxeringsvärdet. Värdering genom schabloner är tillåtet för varulager, semesterskulder och 
inkuranstrappa.99  

Förenkling i form av att samla alla regler och minska valmöjligheter 
För att minska valmöjligheterna för företagens redovisningar, har bokföringsnämnden beslutat att 
endast tillåta kostnadsslagsindelad resultaträkning. Anledningen till detta bygger till stor del på 
grund av att minska antalet regler. Man vill få en bättre överskådlighet, vilket inte är möjligt om 
det skulle tillåtas både en funktionsindelad och en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Det 
medför också en mindre presentation av redovisningen då det gäller avancerade beräkningar och 
bedömningar. Effekten av att förbjuda aktivering av egna upparbetade immateriella tillgångar 
medför minskade valmöjligheter och bättre jämförbarhet.100  
 
Ett led i att samla ihop alla regler berör till exempel successiv vinstavräkning. Vid en jämförelse 
mellan dagens normer och det nya K2-förslaget är den största skillnaden att hänsyn tagits till 
successiv vinstavräkning av entreprenader i det nya allmänna rådet för mindre aktiebolag. 
Tidigare har företagen varit tvungen att använda sig av Redovisningsrådets rekommendationer 
när de tillämpat successiv vinstavräkning. Detta är något som Bokföringsnämnden beaktat och i 
K2-förslaget finns det rekommendationer för successiv vinstavräkning i både entreprenaduppdrag 
och tjänsteuppdrag. Ett annat exempel är att ett kostnadskapitel har införts, vilket det inte funnits 
något separat råd om tidigare.101 

Språkliga och pedagogiska förenklingar 
Rubriker för förvaltningsberättelse samt resultat- och balansrapporter finns fastslagna i det nya 
förslaget.102 I dagens normgivning finns inga mallar för detta.103 Denna ändring är till för att 

                                                 
98 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 

(Bokföringsnämnden, 2007), http://www.bfn.se/remissK207.pdf (hämtad 15 februari, 2007). 
99 Ibid.   
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Benny Wedberg. ”Bokföringsnämndens utkast till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag, K2” 

Redovisningskonsulten nr 4, (2006): 8-9. 
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underlätta för företagen och rådgivarna så de inte ska behöva fundera på hur rubriker och poster 
ska formuleras.104 
 
Hur en årsredovisning ska utformas framgår av det allmänna rådet. Den består av fyra delar: 105 
 

• Allmänna utgångspunkter, innehållande till exempel vilka företag som berörs och 
grundläggande principer. 

• Uppställningsscheman för förvaltningsberättelse samt poster i resultat- och balansrapport. 
Denna uppställning medför en snabb överblick av de olika posterna och hänvisningar till 
de specifika bestämmelser som ska tillämpas. 

• Beskrivning hur de specifika reglerna för de olika posterna ska användas. 
• Tilläggsupplysningarna har samlats i en del för sig i slutet och är uppbyggd som en 

checklista som företagen lätt ska kunna följa. 

                                                 
104 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 

(Bokföringsnämnden, 2007), http://www.bfn.se/remissK207.pdf (hämtad 15 februari, 2007). 
105 Ibid. 
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4 Empirisk studie 
 
 
I empiriavsnittet presenteras den information vi samlat in från intervjuer. Intervjuerna 
presenteras utifrån varje respondents uppfattning inom de områden som studien avser. Varje 
respondents intervju inleds med en kort bakgrund och följs därefter av de teman som studien 
strukturerats utifrån. 
 
 

4.1 Intervju med Anneli Carlsson  

4.1.1 Bakgrund 
Vår första intervju gjordes på Ernst & Young i Halmstad med Anneli Carlsson. Carlsson har en 
utbildning som civilekonomi i grunden och har jobbat på Ernst & Young sen 1994. Hon blev 
godkänd revisor 2003 och har jobbat med revision i allt från små till stora företag under hela sin 
tid. Dock utgör hennes arbete mest kontakt med medelstora företag. Hon nämner även att 
åsikterna från henne är hennes egna som bygger utifrån den erfarenhet som hon fått från sitt 
arbete under lite mer än ett decennium. Hennes arbetsuppgifter innebär mestadels revision och 
inte så mycket deklarationsarbete. 

4.1.2 Mindre aktiebolag och dess intressenter 
Carlsson anser att förenklingarna kommer göra att företag blir mindre beroende av 
redovisningskonsulter och revisorer när årsredovisningen ska upprättas. Det kommer att 
underlätta för företagare att på egen hand göra en till stor del korrekt årsredovisning helt själva 
eller med minskad hjälp från externa experter. Å andra sidan säger Carlsson att ett korrekt 
årsbokslut inte går att uppnå. De skillnader som kan uppstå med en förenklad regelsamling borde 
inte vara av så stor vikt även om det kan leda till ett mindre korrekt bokslut. Redovisning är ingen 
exakt vetenskap utan grundar sig i diskussioner och bedömningar vilket gör det svårt att förenkla 
vissa poster som lager och pågående arbeten. Det är en fråga om hur mycket fel som kan tillåtas 
och vad revisorn accepterar. Hon tror också att årsredovisningarna kommer att bli bättre och 
kvaliteten höjas då det allmänna rådet kommer att fungera som en checklista i sin helhet. Tydliga 
regler om vad bland annat förvaltningsberättelsen ska innehålla är en av de punkter som leder till 
en bättre årsredovisning. 
 
Enligt Carlssons egen erfarenhet väljer företagen att inte redovisa mer än nödvändigt. Detta är 
bland annat för att ge konkurrenterna så lite information som möjligt. Hon anser att det kan vara 
skadligt för sitt företag att ge ut för mycket information. Det kommer därför att finnas en klar 
skiljelinje mellan vilka företag som tillämpar K2 respektive K3. De intressenter som företag har 
ett beroende av är företagen villiga att delge extra information till om dessa kräver detta. Den 
extra informationen skrivs inte i årsredovisningen, som är en offentlig handling, utan ges endast 
till den berörda intressenten när den efterfrågas. På så sätt kommer intressenterna inte tvinga 
företagen att tillämpa det mer komplexa K3-förslaget och drabbas så hårt av de kommande 
regleringarna.  
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Hon lyfter fram att de allmänna reglerna utarbetats i samråd med skatteverket och är den 
intressent som kommer ha mest nytta av det nya rådet. Hon anser vidare att eftersom det rör sig 
om relativt små företag så finns där även ett intresse framför allt från banker och leverantörer. 
Den kontakten företaget har till sin bank och sina leverantörer styrs mer av en personlig kontakt 
än av årsredovisningen. Den information dessa intressenter kan få ut av årsredovisningen är inte 
tillräcklig ens idag. Deras beslut grundar sig mer på företags betalningsförmåga i form av 
amorteringar, räntebetalningar och leverantörsbetalningar. 
 
Trots att Carlsson anser att det kommer bli lättare för företagare att göra bokslut på egen hand ser 
hon dock en anledning som skulle kunna leda till att ett företag väljer K3-förslaget framför K2. 
Denna anledning avser att funktionsindelad resultaträkning inte kommer att vara tillåtet. De 
företag som idag använder sig av en funktionsindelad resultaträkning står därmed inför ett 
vägval. Om de inte byter till en kostnadsslagsindelad resultaträkning blir de tvingade till att rätta 
sig efter K3-förslaget istället. Carlsson tror att många företag därför kommer välja K3 utav den 
anledningen snarare än av yttre påverkningar såsom intressenter.  

4.1.3 Redovisningsprincipers betydelse för pågående arbeten och varulager 
Carlsson anser att företagen ofta inte har någon större insikt om vilka redovisningsprinciper som 
används. De är bara ute efter att betala så lite skatt som möjligt men samtidigt visa ett bra 
resultat. För att undvika höga skattekostnader används försiktighetsprincipen i stor utsträckning. 
Det är inte ofta det talas om en rättvisande bild bland dessa mindre företag och till exempel 
skriver upp tillgångar. Hon belyser även att då ett avskaffande av revisionsplikten är på framfart 
så skulle det kunna vara en av anledningarna till att Bokföringsnämnden vill ha sin utgångspunkt 
i försiktighetsprincipen.  
 
Då K2-förslaget kommer att innehålla majoriteten av svenska företag som är i så olika branscher, 
menar Carlsson att valet mellan huvudregel och alternativregel vid pågående arbete styrs mycket 
av vilken verksamhet som bedrivs. Det skulle inte vara möjligt att göra det enklare och samtidigt 
få en bra anpassning som skulle bli tillfredställande för alla dessa olika varianter av 
verksamheter. Skulle det ha reglerats för mycket tror hon att företagen skulle bli för styrda av hur 
och när beskattningen skall göras. Det skulle även bli svårare att uppnå god redovisningssed. 
Carlsson anser att de flesta företagen, i alla fall de mindre, har bra koll om hur stora ens 
kostnader och intäkter för ett projekt är och inte behöver göra några direkt avancerade 
uträkningar. 
 
Att Bokföringsnämnden i K2-förslaget vill tillåta schabloner i större utsträckning har Carlsson 
som åsikt att de gjort det lätt för sig. Skattereglerna styr och skattemyndigheten vill ha ett enkelt 
sätt att stämma av deklarationen på. Värderingen av varulagret är oftast en av de svåraste 
posterna och genom att tillämpa schabloner i större utsträckning blir det lättare för företag att 
värdera sitt lager. Normgivarna vill inte ge företag möjligheten att sitta och fundera på hur stor 
inkuransen är och tillåta individuella bedömningar. Det ska vara enkelt och inte leda till problem.  
 
Carlsson anser att där är ingen större skillnad idag när det gäller lagervärderingen jämfört med 
K2-förslaget. Råvaror och förnödenheter är egentligen den enda klara skillnaden. Där tillåter 
företag att göra en överslagsberäkning från tidigare år. Att Bokföringsnämnden satt en tillåten 
felmarginal på 20 procent är bara ett förtydligande hur det ska utnyttjas rent praktiskt. Hon anser 
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likväl att det inte borde göra värderingen av lager vare sig svårare eller lättare utan att det 
kommer se ut som idag. I övrigt är de stora skillnaderna snarare språkliga förenklingar som gör 
det lättare att förstå reglerna än att tillämpa de rent praktiskt. 

4.2 Intervju med Tomas Ekblad 

4.2.1 Bakgrund 
Vår andra intervju gjordes på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Halmstad med Tomas Ekblad. 
Ekblad har en civilekonomisk utbildning och började sin karriär på Ernst & Young. Han är 
auktoriserad revisor sedan 1993 och har jobbat på Öhrlings under större delen av sin karriär. 
Hans kontakt med företag utgör så väl små som stora bolag; ”allt från den lokala fönsterputsaren 
till bruket som omsätter några miljarder”. 

4.2.2 Mindre aktiebolag och dess intressenter 
Ekblad ser inga direkta skillnader mellan nuvarande regler och K2-förslaget. Detta menar han 
medför att de mindre företagen även i fortsättningen inte kommer att kunna klara av att upprätta 
en årsredovisning på egen hand. Det kommer därför varken bli sämre eller bättre 
årsredovisningar på grund av ett nytt samlat regelverk. Istället kommer den avgörande orsaken 
vara en slopning av revisionsplikten. Risken att kvalitén faller kommer snarare bero på denna 
omständighet. Ekblad försöker övertala de företag som ligger inom K1-kategorin till att byta upp 
sig till K2-kategorin eftersom företagen behöver den information som kommer fram i ett bokslut. 
Även små företag vill inte gå miste om möjligheten att kunna sätta av för semesterlöneskuld som 
upplupna kostnader. Denna möjlighet finns inte i det allmänna rådet för K1-bolag. 
 
Enligt Ekblad så kommer årsredovisningen på grund av K2-förslaget leda till att det ställs större 
krav på läsaren och hur de tillgodoser sig informationen. Han menar att på de områden där 
företagen har valmöjligheter kommer det att bli problematiskt för läsaren att ta till sig 
informationen. Redovisningsprinciperna kommer därför att vara viktiga för att förklara till 
exempel hur pågående arbeten och aktivering av räntor har gjorts. Detta är viktigt redan idag, 
men Ekblad anser att det kommer bli av ännu större vikt i framtiden. Vidare så anser han att det 
beror till stor del att den information man får genom kreditupplysningar inte heller ger tillräcklig 
information då det är bara skalade siffror som visas. Han tar därmed fasta på att intressenterna 
inte kommer påverka företag att byta till en högre kategori. När en intressent inte får den 
information den vill ha i den finansiella rapporten så kommer parterna lösa det i ett personligt 
möte istället. 
 
Det kommer, enligt Ekblad, bli mer information i årsredovisningen i framtiden. För tio år sedan 
var det i stort sätt bara försiktighetsprincipen som gällde. Man kunde alltid vara säker på att det 
fanns lite mer tillgångar än vad som redovisades. Under de sista åren har fokus ändrats till 
möjligheter att välja andra principer i vissa områden. Detta kommer leda till att balans- och 
resultaträkningen inte blir tillräckligt informativ.  
 
Vissa av de företag som idag hamnar inom K2-gränserna kan komma att ställas inför ett viktigt 
val som de måste ta ställning till. Ekblad lyfter fram problematiken för de företag som använder 
sig av en funktionsindelad resultaträkning. Ofta vill företagen använda funktionsindelad 
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resultaträkning på grund av att de inte vill avslöja sina vinster fullt ut. Dessa företag kommer då 
att bli tvungna att följa alla de regler K3-förslaget innebär. 

4.2.3 Redovisningsprincipers betydelse för pågående arbeten och varulager 
Just i mindre företag lyfter Ekblad fram att företagen är väldigt skattedrivna. 
Försiktighetsprincipen är en mycket enkel princip som leder till att man betalar mindre skatt. Det 
är därför den kommit i fokus. Avgörandet ligger inte i vilken princip som tillämpas, utan snarare 
vilka skatteeffekterna blir. Ekblad är dock väldigt tydlig i att det inte går att utgå endast från 
försiktighetsprincipen då en korrekt matchning leder till en bättre bild. Det innebär att det är 
viktigt att matchningsprincipen får överhanden på vissa områden men samtidigt att skattereglerna 
är väldigt tydliga i vad som får göras.  
 
Enligt god redovisningssed är matchningsprincipen den princip som ger den mest rättvisande 
bilden vid redovisning av pågående arbeten. Dock anser Ekblad att många sneglar på 
skattereglerna och väljer därför att inte göra vinstavräkning utan istället utnyttja 
försiktighetsprincipen. 
 
Ekblad anser att Bokföringsnämndens beslut att tillåta både huvudregel och alternativregel är av 
praktiska skäl. En del företag väljer att ha sin redovisning av ej ännu fakturerade räkningar i en 
pärm för så har de alltid gjort. Andra företag med yngre personal där generationsskifte har skett 
har ofta denna information i sina datorsystem. Det blir lättare för dessa att då använda sig av 
huvudregeln som ger en mer korrekt bild av sina pågående arbeten. Normgivarna vill inte heller 
tvinga företagare att ändra sina redovisningsmetoder då det stämmer överens med skattereglerna.  
Ekblad tycker det är bra att alternativregeln finns kvar. Om man slipper beräkna sina teoretiska 
vinster gör man det mycket enklare för sig. Han påpekar därför att om enbart huvudregeln 
tillämpats hade det varit praktiskt omöjligt för många mindre företag, då många småföretag 
saknar ett bra internt ekonomisystem. Av den orsaken går det inte att säga att en regel är bättre än 
den andre.  
 
Ekblad anser att om det skulle finnas möjlighet för företagen att i större utsträckning välja mellan 
de båda reglerna skulle det underlätta för företagen. Bokföringsnämnden skulle, till skillnad för 
hur det är idag, kunna tillåta att företag använder sig av både huvudregeln och alternativregeln i 
större utsträckning. Ett företag som har många projekt skulle för de mindre arbetena kunnat 
tillämpa alternativregeln och de större, mer väsentliga projekten, använda sig av huvudregeln. 
Man skulle då istället för att titta på arten av projektet se till omfattningen av projektet. Det skulle 
uppstå vissa mindre ”ryckigheter”, men han menar på att det inte skulle förstöra helhetsbilden av 
företaget.  
 
Enligt Ekblad så menar han på att varför Bokföringsnämnden tillåter schabloner vid värdering av 
varulager idag är av förenklingsskäl. Att tillåta det i en större utsträckning i K2-förslaget medför 
att graden av förenklingar blir lite större. Ekblad säger att det inte går att visa på ett korrekt 
lagervärde, det blir inte helt rätt och inte helt fel. Schablonerna underlättar då och gör att 
företagen ändå kommer få fram ett i stort sätt lika rättvisande värde som om det skulle ha 
granskats in i minsta detalj. Han tror därför inte att det kommer bli någon större förändring eller 
mer missvisande än hur beräkningarna i praxis sker nuförtiden. Normgivarna har insett att 
schablonerna är nödvändiga och används redan i praxis idag och därför har Bokföringsnämnden 
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nu även skrivit in detta i sin nya rekommendation. Regeln om schablonmässig värdering av 
förnödenheter kommer framför allt att hjälpa företag som har svårbedömda lager, till exempel 
oljetanken i ett fastighetsbolag.  
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5 Analys 
 
 
I detta avsnitt tar vi fram avvikelser och likheter mellan respondenterna. Kopplingar görs mellan 
teorin och respondenternas åsikter. Detta kommer vidare att leda till en påföljande slutsats i 
nästa avsnitt. 
 

5.1 Mindre aktiebolag och dess intressenter 
 
Carlsson tror att företagarna i större utsträckning kommer kunna klara av att upprätta 
årsredovisningar själva tack vare checklistan. Det kommer resultera i mindre fel då de för ett 
större hum om vad som skall vara med och inte vara med och samtidigt återge en hög kvalité i 
rapporterna. Ekblad är av en annan åsikt och går emot både Carlsson och Bokföringsnämndens 
målsättning. Han menar att dessa mindra aktiebolag fortfarande kommer vara lika beroende av 
dels redovisningskonsulter i den löpande bokföringen, dels revisorer för att upprätta 
årsredovisningen. Redovisningsproblem som finns idag försvinner inte bara för att det upprättas 
en checklista om vad som ska vara med i årsredovisningen. De kommer finnas kvar även efter det 
nya förslaget och därför är det inga större skillnader mot dagens redovisning.  
 
Bokföringsnämndens målsättning med det nya allmänna rådet är att det ska vara enkelt. De har 
därför i huvudsak vid samlandet av regler tagit hänsyn till vissa aspekter. Tilläggsupplysningarna 
är medvetet utformad som en checklista, det har gjort en specificering av vad 
förvaltningsberättelsen ska innehålla, uppställningsscheman av hur resultat- och balansräkning 
ska presenteras samt minskade valmöjligheter är några av de områden som behandlats.106 Detta 
stämmer överrens med Carlssons uppfattning om Bokföringsnämndens språkliga och 
pedagogiska förenklingar då detta som är tänkta att underlätta för företagen. Några större 
skillnader jämfört med hur företagen redovisar idag kommer det enligt respondenterna inte att bli. 
De menar på att tillvägagångssättet inte förändras utan ändringen ligger i framställningssättet och 
hur reglerna är formulerade. Det är inte bara de normgivande organen som bestämmer vad som är 
god redovisningssed, utan även praxis har påverkat hur man redovisar i svensk redovisning107. 
 
Att förbjuda en funktionsindelad resultaträkning anser respondenterna vara en anledning för 
företag inom K2 kategorin att byta regelverk till det mer avancerade K3 reglerna. En anledning 
till att företag skulle tillämpa K3 istället är enligt Ekblad att företagen anser att de visar för 
mycket känslig information i en kostnadsslagsindelad resultatrapport. Det kommer även bli 
svårare för företag att upprätta bokslut vilket enligt Bokföringsnämnden samt Carlsson skulle 
vara lättare med K2-förslaget. 
 
Företag där medeltalet anställda uppgår till högst 50 stycken, har en balansomslutning på högst 
25 miljoner kronor och där nettoomsättningen inte överstiger 50 miljoner kronor kan komma att 

                                                 
106 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 

(Bokföringsnämnden, 2007), http://www.bfn.se/remissK207.pdf (hämtad 15 februari, 2007). 
107 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis. 
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tillämpa K2. De företag som faller inom dessa gränser och väljer att tillämpa K2 måste göra det 
fullt ut.  I det allmänna rådet kommer det inte vara tillåtet att använda sig av en funktionsindelad 
resultatrapport. Detta har normgivarna valt att göra för att minska antalet regler, förbättra 
klarheten och göra det lättare att se likheter mellan olika företag.108  Att tillämpa K3-förslaget 
kommer innebära att det ställs större krav på bland annat tilläggsupplysningar.109 
 
Den grundläggande informationen företagen lämnar i sin årsredovisning utgör enligt 
respondenterna ofta inte ett tillräckligt beslutsunderlag. De intressenter man har en affärsrelation 
med är företagen därför angelägen att, genom personlig kontakt, ge den extra information som 
inte finns med i årsredovisningen. Ekblad och Carlsson menar på att ett sådant beroende beror på 
att företag inte vill ge ut för mycket information. För övriga intressenter där det saknas personlig 
kontakt, menar Ekblad att det kommer att ställas större krav på dem att ta till sig informationen. 
Kreditupplysningar är redan idag en dålig informationskälla som inte visar tillräckligt med 
information. Användarnas allmänna kunskap om redovisning måste därför bli större för att kunna 
ta till sig informationen.  
 
Carlsson nämner ingenting om att det kommer ställas större krav på denna grupp av intressenter 
som inte har någon personlig kontakt. Enligt Carlsson pekar det dock på att årsredovisningarna 
kommer få en högre kvalité då företagen i väldigt stor utsträckning har en checklista att gå efter. 
En höjning av kvalitén innebär mindre fel och att de faktiska siffror samt tilläggsupplysningarna 
som redovisas är överensstämmande med företaget. Deras åsikter går inte emot varandra utan 
belyser snarare två olika faktorer. Carlssons antagande att kvalitén blir bättre går därför inte att 
jämställas med att den blir tillräckligt informativ. Checklistan gör det enklare för företagen att få 
ett korrekt resultat men det ger inte tillräcklig information för alla intressenter. Carlssons 
antagande att Skatteverket är den intressent som kommer ha mest nytta av årsredovisningarna 
som en informationskälla, bygger på att Bokföringsnämnden utformat K2-förslaget i samråd med 
Skatteverket. Som nämnts tidigare är företag inte benägna att redovisa mer än vad de behöver. 
 
Enligt aktiebolagslagen måste företagen lämna en extern årsredovisning. Detta ska fungera som 
ett grundläggande skydd åt intressenterna för att de ska kunna tillgodose sig företagets 
ställning.110 Intressenter ställer olika krav på vad de vill se i en årsredovisning utifrån deras 
informationsbehov. 111 Företagen vill emellertid ha en bra och ihållande relation med sin 
omvärld.112 Vissa intressenter är, beroende på vilket förhållande de har till företaget, av olika 
vikt. En uppdelning brukar därför göras av intressenterna med hänsyn av vilken bundenhet de har 
till företaget113. Externredovisningen blir på så sätt viktig och hjälper till att öka förtroendet 
mellan de olika parterna.114 
 
 

                                                 
108 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 

(Bokföringsnämnden, 2007), http://www.bfn.se/remissK207.pdf (hämtad 15 februari, 2007). 
109 Pautsch, ”Remiss av förslag till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (del av K2),” 

(Bokföringsnämnden, 2006), http://www.bfn.se/bfn/remissbrev_K2.pdf (hämtad 29 januari, 2007). 
110 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori. 
111 Nygaard och Bengtsson, Strategizing – En kontextuell organisationsteori. 
112 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära. 
113 Nygaard och Bengtsson, Strategizing – En kontextuell organisationsteori. 
114 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori. 
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5.3 Redovisningsprincipers betydelse för pågående arbeten och 
varulager 
 
K2 förslaget bygger i huvudsak på försiktighetsprincipen.115 Ekblad tycker det är fel om man 
bara ska utgå från försiktighetsprincipen. Det viktigaste är att uppnå en rättvisande bild. An
principer såsom matchningsprincipen bör därför komma i fokus när den kan ge en mer korrekt 
bild. Detta överensstämmer med litteraturen då försiktighetsprincipen skulle försämra 
jämförbarheten mellan olika perioder och mellan olika företag

dra 

                                                

116. För att få en mer rättvis och 
jämförbar bild av företaget måste man matcha sina intäkter mot kostnaderna för de förbrukade 
resurserna. Svårigheten med matchningsprincipen är att avgöra vilka resurser som gått åt i en 
period men som medför intäkt i nästa period.117  
 
Respondenterna menar att anledningen till att Bokföringsnämnden bygger sitt förslag på 
försiktighetsprincipen är den starka skattekopplingen. Historiskt sett har försiktighetsprincipen 
haft stor betydelse i svensk redovisning på grund av att vi i Sverige alltid haft en stark koppling 
mellan redovisning och beskattning118.  
 
Samtliga respondenter anser att både huvudregel och alternativregeln behövs även i framtiden. 
Skillnaden ligger i att Ekblad ser att valet mellan reglerna beror på två variabler, dels storleken i 
företaget, dels personalens ålder. Carlsson anser att valet beror på vilken typ av verksamhet som 
bedrivs. Respondenterna tycker inte normgivarna ska styra på vilket sätt skattebetalningarna ska 
ske eftersom detta är lagstadgat och stämmer överrens med skattereglerna. Ekblad säger att det 
skulle bli svårt för de minsta bolagen i K2-kategorin eftersom de saknar interna system. Carlsson 
tar avstånd från detta då hon menar att de minsta bolagen har bra vetskap om sina projekt. Enligt 
Carlsson skulle det bli svårt att uppnå god redovisningssed genom att bara tillåta den ena regeln.   
 
Att använda sig av alternativregeln vid bokslutet är en enklare metod jämförelsevis med 
huvudregeln. 119 Det ställs inte några krav på att behöva känna till och beräkna 
färdigställandegraden och kontraktsumman, vilket ställer höga krav på att interna system 
används. 120 Det som talar emot alternativregeln är det faktum att den teoretiskt inte ger en lika 
korrekt redovisning.121  
 
Ett förslag till bättre reglering skulle enligt Ekblad vara att man oberoende av projektets art skulle 
kunna välja vilken av de båda metoderna som tillämpas. En Successiv vinstavräkningsmetod är 
idag kutym och utgör god redovisningssed då den överrensstämmer med både 
matchningsprincipen och försiktighetsprincipen122. Enligt Bokföringsnämnden är det varken i 

 
115 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 

(Bokföringsnämnden, 2007), http://www.bfn.se/remissK207.pdf (hämtad 15 februari, 2007). 
116 Smith, Redovisningens språk. 
117 Ibid. 
118 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis. 
119 Wedberg, ”Redovisning av intäkter” Redovisningskonsulten nr 4 (2006): 34-35. 
120 FAR, FARs samlingvolym del 1 – RR 10. 
121 Wedberg, ”Redovisning av intäkter” Redovisningskonsulten nr 4 (2006): 34-35. 
122 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis. 
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dagsläget eller i framtiden tillåtet att fritt välja mellan huvudregel och alternativregel. Man väljer 
en av reglerna och tillämpar denna på alla projekt av samma art.123 
 
Företagare har enligt Carlsson oftast inte någon större insikt om de olika principerna utan är mer 
angelägna om vilket resultat man får ut. Hon anser att företagen vill betala så lite skatt som 
möjligt, men ändå visa ett bra resultat. Respondenterna är entydiga i att det inte går att visa på ett 
korrekt lagervärde då det är en av de svåraste posterna att värdera och bedöma.  Detta gäller 
framför allt tillverkande företag då värdeförändringen sker under en hel förädlingsprocess124. 
Realisationsprincipen avgör vilka intäkter som realiserats och ska tas upp i resultaträkningen.125 
De som inte realiseras stannar i lagret och värderas med försiktighetsprincipen som 
utgångspunkt.126 Förutom att bedöma när varorna realiserats finns det även en problematik kring 
direkta och indirekta utgifter. Företagens olika uppfattningar om vilka deras direkta och indirekta 
utgifter är gör att värderingen sker på olika sätt i alla företag och det existerar ingen 
harmonisering mellan företagen.127 Detta överensstämmer med Ekblads uppfattning att det inte 
går att utgå från endast en princip. Lager är enligt Carlsson ofta en svår uppgift att värdera och 
helt korrekt värde är en omöjlighet att uppnå. Därför utgör schablonisering att på ett lätt sätt få 
fram ett tillräckligt sanningsenligt värde. Denna tillämpning kommer att återspeglas i lite större 
utsträckning i K2-förslaget där det finns specificerat att man får använda sig av schabloner. Detta 
gäller framför allt svårvärderade varor när man värderar råvaror och förnödenheter128.   
 
 
 

                                                 
123 FAR, FARs samlingvolym del 1 – BFNAR 2003:3. 
124 Smith, Redovisningens språk. 
125 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis. 
126 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori. 
127 Falkman, Redovisningens reglering. 
128 Bokföringsnämnden. ”Bokföringsnämndens VÄGLEDNING: Årsredovisning i mindre aktiebolag,” 

(Bokföringsnämnden, 2007), http://www.bfn.se/remissK207.pdf (hämtad 15 februari, 2007). 
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6 Slutsats och diskussion 
 
 
Här presenteras svaret på vår problemställning som framgick i inledningen. Detta återföljs av en 
diskussion där vi tar in våra egna personliga reflektioner och förslag på fortsatta studier. 
 
 

6.1 Slutsatser 
 
Utifrån vår analys och problemformulering, ”Vad anser revisorerna om vilka konsekvenser K2-
förslaget får på mindre aktiebolag och dess intressenter?” presenterar vi vår slutsats i två olika 
delar för att svara på syftet med studien.  
 
Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera: 

• revisorernas åsikter angående förslagets konsekvenser för de berörda företagen och dess 
intressenter. 

• K2-förslagets hantering av två stora problemområden inom dagens redovisning och 
revisorers åsikter om vilka konsekvenser detta har på berörda redovisningsprinciper. 

6.1.1 Mindre aktiebolag och dess intressenter 
Företags relation till intressenterna har alltid varit viktig. Vissa intressenter är viktigare än andra. 
En uppdelning brukar göras för att identifiera vilka som är ens primära intressenter och vilka som 
är sekundära. Företagen måste arbeta med att ha så bra relation som möjligt med dess primära 
intressenter. Intressenterna ställer olika krav på vilken information de behöver för att kunna ta 
beslut av den. En årsredovisning enligt det nya K2-förslaget kommer inte vara lika teoretiskt 
korrekt som dagens och således finns risken att årsredovisningarna inte visar en helt rättvis bild. 
Bokförningsnämndens utkast bygger på att det ska bli lättare att upprätta en årsredovisning. Om 
informationen kommer bli tillräcklig för intressenterna framgår inte av litteraturen. 
Respondenterna är dock eniga om att intressenterna inte kommer påverka vilket regelverk 
företagen kommer att använda sig av. De är istället av den uppfattningen att extra information 
som kommer krävas erhålls i stället via personliga kontakter. Vidare anser de att skatteverket 
kommer ha mest nytta. Detta på grund av att årsredovisningarna kommer vara mer jämförbara 
och således underlätta deras granskning. 

6.1.2 Redovisningsprincipers betydelse för pågående arbeten och varulager 
Svensk redovisning har historiskt sätt präglats av försiktighetsprincipen, vilket återspeglas i 
Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre aktiebolag. Ekblad menar att det är orimligt att 
utforma ett allmänt råd endast på försiktighetsprincipen. Ett sådant förfarande skulle medföra en 
missvisande bild av företagets ställning. Slutsatsen är att principer som löst redovisningsproblem 
under 1900-talet är nödvändiga för att komplettera försiktighetsprincipen även i framtiden. 
 
Den generella bilden respondenterna har, är att pågående arbeten och lager kommer behandlas på 
i princip samma sätt som idag. Därför följer nu slutsatsen angående pågående arbeten och lager. 
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Hade huvudregeln slopats vid redovisningen av pågående arbete så hade företag hindrats att 
kunna visa på en mer sanningsenlig bild över prestationerna under året. I företag med 
tidskrävande projekt är därför successiv vinstavräkning avgörande för att kunna visa på ett 
rättvisande resultat av de nerlagda prestationerna. Då många mindre företag inte har ett bra 
internt system, är det ofta svårt att komma upp till de krav som måste uppfyllas för att få använda 
huvudregeln. Att införa sådana system skulle för många företag bli en dyr historia. För dessa 
företag är det bra att en alternativ regel finns. Alternativregeln stämmer överrens med 
skattereglerna, vilket också är en anledning att behålla denna. Slutsatsen blir att båda reglerna 
behövs i K2 då majoriteten av svenska företag kommer hamna i denna kategori. I det nya 
förslaget kommer man kunna välja att tillämpa alternativregeln även för entreprenaduppdrag, 
vilket från företagets perspektiv innebär mindre krav på kontroll. Ur intressenternas perspektiv 
innebär detta att företag som bedriver entreprenader kan komma att visa ett mindre korrekt 
resultat i sina rapporter framöver.  
 
Helt korrekt värde på lager är en omöjlighet och problematiken ligger i att bedöma lagret och hur 
mycket fel som accepteras för att ändå anse det som rättvisande bild. De konsekvenser som K2-
förslaget kommer medföra är att vissa delar kommer blir mer reglerat. Värderingen och 
bedömning underlättas vilket är varulagrets största problematik men man kommer dock inte ifrån 
den helt. I nuvarande regelverk har Bokföringsnämnden sagt att man i vissa fall får värdera varor 
kollektivt om det är av mindre betydelse och värdet inte varierar väsentligt från det verkliga 
värdet. I det nya förslaget har man reglerat vilken gräns som ska anses väsentligt. Konsekvensen 
är att en 20 procents spärr gör reglerna tydligare i dessa fall. 

6.2 Diskussion 
 
Några långtgående slutsatser kan inte dras i denna undersökning då synpunkter utan grundar sig 
enbart på litteratur och revisorernas personliga reflektioner. Någon datainsamling har således inte 
gjorts från olika intressenter och företag om hur de skulle påverkas av de föreslagna 
förändringarna. Anledningen till detta är att K2-förslaget fortfarande är ett utkast och under 
utredning. Enskilda företagare och dess intressenters medvetenhet om det nya förslaget är ytterst 
begränsat om inte obefintligt. Det är heller inga fastslagna regler och vi kan därför inte sia om 
fler ändringar kommer ske innan implementering görs fullt ut. 
 
För tio år sedan var Sveriges redovisning präglat enbart av försiktighetsprincipen. Sedan dess har 
Sveriges normer harmoniserats mot internationella standarder. Det nya K2-förslaget är enligt 
författarna ett tillbakagående till ett gammalt tillvägagångssätt vilket riskerar att bolagen inom  
K2 kategorin visar för lite information för att vara till tillräcklig nytta för intressenterna. Vi är 
därför benägna att hålla med Ekblad om att målet inte ska vara att använda sig av en princip utan 
att man uppnår en rättvisande bild. Därför kommer andra principer såsom realisationsprincipen 
och matchningsprincipen också vara nödvändiga att tillämpa.  
 
Trots att stat och kommun är en sekundär intressent för företagen, menar Carlsson på att K2-
förslaget har utformats i samråd med skatteverket är det deras informationsbehov som 
tillgodoses. Risken med detta är enligt författarna att företagens primära intressenter nonchalerats 
vid framtagandet av K2-förslaget. Den eventuella kostnadsbesparingen för framställandet av 
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årsredovisningen som förslaget kommer medföra kommer kompenseras med merkostnader för 
alternativa rapporteringar som de primära intressenterna behöver för att kunna fatta sina beslut.  
 
Respondenterna var av olika uppfattningar om hur intressenterna kommer påverkas. Carlsson 
anser att den kommer bli bättre och Ekblad menar den kommer bli svårare att förstå. Vår 
uppfattning är att båda påståenden stämmer. Årsredovisningarna kommer bli skattemässigt mer 
korrekt, eftersom reglerna blivit tydligare och valmöjligheter tagits bort. Det kommer bli färre fel 
ur skattesynpunkt. För övriga intressenter kommer årsredovisningarna bli svårare att förstå, då 
den blir mindre teoretiskt korrekt och för svag för att kunna dra konkreta slutsatser om företagets 
ekonomiska ställning. 
 
En förväntning vi hade var att intressenterna skulle ha makten att tvinga företag inom K2-
kategorin att flytta upp till K3 för att stilla intressenternas informationsbehov. Vår studie visade 
dock på att intressenterna inte kommer påverka företagen att byta regelverk, trots att de teoretiskt 
skulle kunna göra det, då våra respondenter hävdar att den huvudsakliga informationen sker 
genom personliga kontakter. Däremot kom det fram i vår studie att de företag som är inom K1-
kategorin kommer att stöta på problem med för klen information och begränsade 
avsättningsmöjligheter. Detta kommer enligt vår uppfattning betyda att fler företag kommer 
finnas inom K2-kategorin än de som ryms inom föreslagna gränsvärden.  
 
Det finns dock anledningar för företag att byta från K2 till K3. De företag som använder sig av 
funktionsindelad resultaträkning på grund av att de vill undvika att släppa ut information som 
skulle kunna vara skadligt för företag. Vi anser därför att de företag som står inför detta vägskäl 
kommer många välja att inte tillämpa K2. K3-förslaget kommer innebära att många av dagens 
valmöjligheter fortfarande kommer vara möjliga. Det skulle vara en för riskfylld process att gå 
från en funktionsindelad resultaträkning till en kostnadsslagsindelad resultaträkning då man inte 
vill visa känslig information. En annan anledning att välja K3 är att företagen tänker på sina 
primära intressenters intressen och de uppnår en högre grad av rättvisande bild. 
 
Ett problemområde vi behandlat i denna studie var pågående arbete. Då våra respondenter är av 
den åsikten att det kommer behandlas på samma sätt som idag, vill vi ändå peka på vissa 
skillnader. Den tydligaste förändringen är att Bokföringsnämnden uppmärksammat 
entreprenaduppdrag och att det ska behandlas på samma sätt som tjänsteuppdrag. Konsekvensen 
av detta är att man även får använda sig av alternativregeln i entreprenader. Något som inte 
framgått i varken Redovisningsrådets rekommendationer eller i Bokföringsnämndens allmänna 
råd tidigare. Detta kommer innebära mindre krav på interna system för de företag som arbetar 
mycket med entreprenader och underlätta för dem. 
 
Såsom avslutning är vi av den uppfattningen att de grundläggande redovisningsproblem som vi 
belyst kommer inte försvinna med de nya reglerna men det kommer bli tydligare hur eventuella 
osäkerheter ska bemötas. Det kommer även leda till att intressenterna får mindre beslutsfattande 
underlag för att göra sina bedömningar då årsredovisningen blir mindre teoretiskt korrekt.   
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6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Då förslaget inte är infört hade det varit intressant och se vilka de faktiska konsekvensera blir för 
mindre aktiebolag och dess intressenter efter implementeringen av K2-förslaget. En mer grundlig 
studie hade kunnat uppnås ifall man istället för revisorer, som här fick föra företagarnas och 
intressenternas konsekvenser, hade studerat företagarna och intressenterna själva. En 
förutsättning för en kvalitativ studie på detta viset är att dessa respondenter själva måste vara mer 
upplysta och insatta i ämnet än vad de är idag. 
 
Ett annat intressant område hade varit att jämföra den svenska modellen av SME-projektet med 
övriga europeiska motsvarigheter till regelverk för mindre företag. Det allmänna rådet för de allra 
minsta företagen, K1-bolagen, har redan implementeras. Enligt vår studie torde många av dessa 
företag ändå vilja använda K2-förslaget. En studie om dessa bolags inställning till de olika 
kategoriers regelverk hade därför varit ett intressant ämne. 
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Bilaga 1 Intervjuguide - författare 
Namn: 
Befattning: 
Revisionsbolag: 
 
 
Allmänt 

A. Utbildning 
B. Antal år i arbetet och tidigare arbeten 
C. Arbete nu, arbetsuppgifter 

 
Mindre aktiebolag och dess intressenter 

1. Vilka problem kommer företagen stöta på med de nya reglerna? 
a. Ex: Bokföringstekniskt. Mot Intressenter 

2. Vilka risker finns det med att företag blir tvingade att tillämpa K3 och göra extra 
tilläggsupplysningar för att intressenter ställer höga krav. 

3. Vad anser du om de föreslagna förenklingarna? 
a. Hur kommer det beröra informationen till intressenterna? 
b. Hur kommer det beröra framtagandet av rapporterna? 
c. Tror ni rapporterna kommer bli bättre överskådliga och bättre jämförbara än med 

dagens regler? På vilket sätt? 
 

 Principer  
4. Vilken redovisningsprincip är av större betydelse för små aktiebolag idag? 

a. Varför? 
5. Vilken betydelse spelar de olika valen av principer man använder vid redovisning? 
6. Vad kan anledningen vara att man utgår från försiktighetsprincipen? 

a. Har man gjort det lätt för sig genom att utgå från försiktighetsprincipen? 
7. Vad skulle det innebära om man byggde K2-förslaget på någon annan grundläggande 

redovisningsprincip. Eller en kombination av två stycken. 
 
Vinstavräkning/varulager 

8. Vad kan anledningen vara till att man fortfarande tillåter huvudregeln och 
alternativregeln vad gäller pågående arbeten? 

9. Vad har huvudregeln och alternativregeln för betydelse? 
a. Hade det varit bättre att bara tillåta huvudregeln eller alternativregeln? 

10. Vad kan anledningen vara till att man vill tillåta schabloner vid värdering av varulagret? 
11. Anser Du att reglerna inom lager och successiv vinstavräkning förenklar för företagen? 

a. I så fall hur? Kanske till och med svårare på vissa områden? 
12. Vilka alternativa ändringar skulle reglerarna kunnat göra för att förbättra dessa två 

problemområden? 
13. Hur har bokföringsnämnden informerat företagen om vilka förändringar som är på väg 

gällande problemområdena? 
a. Hur väl informerade är de idag? 
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Bilaga 2 Intervjuguide - respondenter 
Namn: 
Befattning: 
Revisionsbolag: 
 
 
Allmänt 

A. Utbildning 
B. Antal år i arbetet och tidigare arbeten 
C. Arbete nu, arbetsuppgifter 

 
Mindre aktiebolag och dess intressenter 

1. Vilka problem kommer företagen stöta på med de nya reglerna? 
2. Vilka risker finns det med att företag blir tvingade att tillämpa K3 och göra extra 

 tilläggsupplysningar för att intressenter ställer höga krav. 
3. Vad anser du om de föreslagna förenklingarna? 

 
 Principer  

4. Vilken redovisningsprincip är av större betydelse för små aktiebolag idag? 
5. Vilken betydelse spelar de olika valen av principer man använder vid redovisning? 
6. Vad kan anledningen vara att man utgår från försiktighetsprincipen? 
7. Vad skulle det innebära om man byggde K2-förslaget på någon annan grundläggande 

redovisningsprincip. Eller en kombination av två stycken. 
 
Vinstavräkning/varulager 

8. Vad kan anledningen vara till att man fortfarande tillåter huvudregeln och 
alternativregeln vad gäller pågående arbeten? 

9. Vad har huvudregeln och alternativregeln för betydelse? 
10. Vad kan anledningen vara till att man vill tillåta schabloner vid värdering av 

varulagret? 
11. Anser Du att reglerna inom lager och successiv vinstavräkning förenklar för företagen? 
12. Vilka alternativa ändringar skulle reglerarna kunnat göra för att förbättra dessa två 

problemområden? 
13. Hur har bokföringsnämnden informerat företagen om vilka förändringar som är på väg 

gällande problemområdena? 
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