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Förord 

Inledningsvis vill vi börja med att tacka våra respondenter som bidragit med värdefull 
kunskap och information till vår kandidatuppsats. Vi är tacksamma för att ni tog er tid att 
ställa upp på en intervju och det engagemang ni visat för vårt valda ämne. 

Vi vill även tacka vår handledare Marita Blomkvist för all hjälp och respons under processen. 
Dina kunskaper i ämnet har varit värdefulla för oss i genomförandet av studien. Ett stort tack 
vill vi även rikta till våra opponenter som gett oss givande åsikter och vägledning under de 
seminarier vi haft under uppsatsarbetets gång. 
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Sammanfattning 

Titel: K2 eller K3 – Hur påverkas redovisningskonsultens arbete? 

Författare: Sandra Karlsson och Andreas Larsson 

Färdigställd: Våren 2013 

Handledare: Marita Blomkvist 

Bakgrund: Sedan år 2004 har Bokföringsnämnden arbetat med det så kallade K-projektet 
vars syfte är att förenkla den administrativa bördan för företagen. K-projektet delar in 
företagen i fyra olika kategorier beroende på företagsform och storlek. Cirka 97 procent av 
Sveriges företag kommer kunna välja att antingen tillämpa det regelbaserade regelverket K2 
eller det principbaserade regelverket K3. Internationell forskning genomförd på framförallt 
stora noterade företag menar att principbaserade redovisning kan få konsekvenser på 
redovisningskonsultens arbete. Vi vill därför med studien undersöka hur skillnaderna i K2 och 
K3 kan påverka redovisningskonsultens arbete. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera redovisningskonsultens uppfattning 
om skillnader i regelverken K2 och K3 samt förstå och förklara hur skillnaderna påverkar 
redovisningskonsultens arbete.  

Problemformulering: Hur påverkar skillnaderna i regelverken K2 och K3 
redovisningskonsultens arbete? 

Metod: Studien är genomförd utifrån en kvalitativ ansats. Det empiriska materialet är 
insamlat genom fyra individuella besöksintervjuer med redovisningskonsulter i Halmstad. 
Redovisningskonsulterna har olika bakgrund och varierande arbetserfarenhet. 

Resultat: De skillnader mellan K2 och K3 som enligt våra fyra respondenter kan få störst 
påverkan på arbetet som redovisningskonsult är materiella anläggningstillgångar, finansiella 
anläggningstillgångar och upplysningar om förvaltningsfastigheter. Respondenterna var även 
eniga i uppfattningen att principbaserad redovisning kan ställa högre krav på professionellt 
omdöme i olika bedömningssituationer samt ställa högre krav på kunskap och kompetens. 

  



 

	  
	  

Abstract 

Title: K2 or K3 – What is the impact on the work of external accountants? 

Authors: Sandra Karlsson and Andreas Larsson 

Published: Spring of 2013 

Tutor: Marita Blomkvist 

Background: In 2004 the Swedish accounting standards board, Bokföringsnämnden, started a 
project called K-projektet. The purpose was to simplify and lessen the administrative burden 
of accounting in smaller entities. Based on size and type of enterprise the project distinguishes 
companies into four different categories. About 97 per cent of all Swedish entities are in the 
position to choose either a rules based accounting standard, K2, or a principles based 
accounting standard, K3. Former international research has primarily been focused on large 
corporations and the results show that principles based accounting can implicate the work of 
external accountants. The aim of our study is to examine how differences between K2 and K3 
affect the work of external accountants. 

Aim: The study aim to describe and analyze external accountants’ perception on differences 
in K2 and K3. We then aim to get an understanding of how these perceived differences can 
affect the work of external accountants’. 

Formulation of the problem: How do differences between K2 and K3 affect the work of 
external accountants? 

Methodology: The study is based on a qualitative researching approach. The empirical data 
was gathered from four individual interviews with external accountants with various 
backgrounds and work experience. 

Results: The most notable differences between the standards K2 and K3 according to the 
opinions of external accountants in this study are tangible assets, financial assets and 
disclosure of real estates. These areas are most likely to have an impact on the work of 
external accountants. According to the findings in this study principles based accounting will 
require more professional judgment and a greater knowledge by the external accountant. 
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1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet redogör för bakgrunden till studiens ämne, följt av en diskussion som leder till 
den valda problemformuleringen uppsatsen fokuseras kring. Vidare redogörs för syftet med uppsatsen, 
gjorda avgränsningar, betydande definitioner och uppsatsens fortsatta disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
”Ett företag har vanligen flera olika intressenter (ägare, anställda, myndigheter med flera) som 
kan behöva följa och kontrollera hur verksamheten i företaget utvecklas. Behovet tillgodoses 
bland annat genom regler om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, 
koncernredovisning och delårsrapport” (Regeringen, 2009).  

Redovisningsteori ligger i grunden för utveckling av redovisningsnormer och är i 
förlängningen även underlag för redovisningspraktikernas dagliga arbete gällande löpande 
redovisning och upprättande av bokslut (Falkman, 2000). Rekommendationer ger vägledning 
om hur transaktioner ska mätas, värderas och registreras. Förutom rekommendationer finns 
även lagar som påverkar hur redovisningens ska utformas och upprättas. 
Redovisningsbegreppet innefattar även de praktiker som upprättar redovisningsrapporter. 
Redovisningspraktiker mäter, värderar och rapporterar olika typer av transaktioner utifrån de 
regler som ges (ibid). 

Redovisningen och dess reglering har olika utformning i olika länder (Grönlund, Tagesson & 
Öhman, 2010). Länders utveckling och förändring av redovisningen kan delvis förklaras 
genom skillnader och likheter i kultur, politik, rättssystem, samband mellan redovisning och 
beskattning, kapitalmarknadens utformning och finansieringsformer (Grönlund et al., 2008). 
IASB och FASB är de globala normsättare som har mest inflytande i dagens redovisning 
(Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 2008). FASB är en amerikansk 
normsättare som ger ut US GAAP och IASB är en internationell normsättare som ger ut IFRS. 
Redovisningens regelverk kan vara utformade på olika sätt och vara mer eller mindre 
regelbaserade eller principbaserade (Grönlund et al., 2010). Den principbaserade 
normgivningen utgår från att företag inom ramen för redovisningsprinciper gör professionella 
bedömningar och tolkningar (Marton et al., 2008). Normgivning som är regelbaserad utgår 
från ett fåtal principer som i praktiken tillämpas genom mer detaljerade regler (Grönlund et 
al., 2010). US GAAP klassificeras som ett regelbaserat regelverk och IFRS som ett 
principbaserat (Marton et al., 2008). 

Svenska normbildares uppgifter förändras ständigt och det tillkommer ständigt nya normer 
och lagstiftning (Nilsson, 2010). De svenska redovisningsreglerna baseras till stor del på EU:s 
redovisningsdirektiv (Regeringen, 2009). I direktivet står det bland annat om bestämmelser 
kring skyldigheten att upprätta årsredovisning. De regelförändringar som skridit i kraft under 
de senaste decennierna har till stor del fokuserats på förenklingar och det har föreslagits att 
det nu gällande direktivet ska upphävas med ändamålet att förenkla tillvaron för små företag 
(Regeringen 2008). Regeringen arbetar med att förenkla för företag och framförallt förenkla 
redovisningsregler och minska de administrativa kostnaderna (Prop. 2012/13:1.). För 
onoterade företag menar BFN att redovisningen har varit för komplicerad då det funnits för 
många regelverk och normer att beakta (BFN, 2004). BFN har därför i enlighet med 
regeringens arbete sedan år 2004 arbetat med ett kategoriseringsprojekt att ta fram förenklade 
regelverk för svenska onoterade företag, det så kallade K-projektet. 
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BFN:s K-projekt delar in svenska företag i fyra olika kategorier baserat på företagsform och 
storlek (BFN, 2004). För mindre onoterade bolag uppstår en valmöjlighet vid tillämpning då 
de kan inbegripas i två olika kategorier av regelverk, K2 och K3. Från och med 
räkenskapsåret 2014 ska alla företag tillämpa ett K-regelverk (BFN, 2012c). 

1.2 Problemdiskussion 
K3 är ett principbaserat regelverk och K2 är ett regelbaserat regelverk (Drefeldt & Törning, 
2012a). I K3 ska företag redovisa en transaktion efter dess ekonomiska innebörd framför dess 
juridiska form. K2 är uppbyggt på fasta regler med få möjligheter till avvägningar och 
bedömningar (Drefeldt, refererad i Lennartsson, 2012). Det finns både för- och nackdelar med 
båda typerna av regelverk. Schipper (2003) menar att ett regelbaserat regelverk ger ökad 
jämförbarhet mellan företag och branscher när det finns tydliga instruktioner för hur regler 
ska tolkas och efterlevas. Marton (2007) menar dock att allt för standardiserade regler 
hämmar företag att avspegla sin unika situation i finansiella rapporter. Om målet med 
redovisning är att avspegla det enskilda företaget måste reglerna tillåta att bedömningar kan 
göras i vissa situationer. Principbaserade regelverk innebär inte att företag kan redovisa hur de 
vill. Redovisare och revisorer måste ha god kunskap och förståelse för de principer 
normgivare ger utryck för i regelverket (Marton, 2007). Med detaljerade regler ökar också 
verifierbarheten i redovisningen (Schipper, 2003). Redovisare och revisorer håller sig till ett 
fåtal vedertagna beräkningsmetoder vilket leder till små skillnader i bedömningar. Just 
bedömningar har en central funktion i principbaserade regelverk. Carmona och Trombetta 
(2008) beskriver att redovisningen i ett principbaserat regelverk inte innehåller tydlig 
vägledning i hur reglerna ska tolkas utan att det är upp till företaget att göra bedömningar och 
tolkningar inom ramarna utifrån de principer som ges av regelverket. Med fler 
bedömningssituationer kommer det ställas högre krav på redovisarens bedömningsförmåga 
och förståelse av den ekonomiska innebörden i transaktioner (ibid). Schmutte och Duncan 
(2009) menar dock att förmågan att kunna göra korrekta bedömningar alltid varit en viktig 
faktor i rollen som redovisare. Större valmöjligheter och fler bedömningssituationer leder till 
ökad flexibilitet. Som vi tidigare betonat påverkar det dock jämförbarheten mellan företag och 
ökar svårigheten att jämföra ett specifikt företag över tid (Maines et al., 2003).  

Ett praktiskt exempel som kan ha stor inverkan på redovisningskonsultens arbete är hur 
anläggningstillgångar ska redovisas enligt de båda regelverken. I K3 ska komponentansatsen 
tillämpas, vilket innebär att anläggningstillgångar delas upp på deras betydande delar. K2 
tillåter att en anläggningstillgång kan ses som en enhet oavsett eventuella betydande 
komponenter (BFN, 2011; BFN, 2012a). För företag som äger fastigheter kommer 
komponentansatsen skapa ett omfattande och kunskapskrävande arbete för 
redovisningskonsulten. (PwC, 2012). Redovisaren behöver bland annat fastställa 
nyttjandeperioder för stomme, stammar, fasad och tak (ibid). 

I svenska redovisningskretsar har det under den senaste tiden förts en livlig diskussion kring 
valet mellan regelverken K2 och K3. Abrahamsson, Arnell och Overud (2011) menar 
exempelvis att K3-regelverket är allt för komplext och omfattande för de mindre företagen, 
vilket således ger en avskräckande effekt för dem att välja K3. Persson och Peters (2009) 
instämmer och menar att K3-regelverket är en komplicerad version av ÅRL. Abrahamsson 
(refererad till i Lennartsson, 2012), redovisningsspecialist på KPMG, håller inte med utan 
menar att företag med relativt enkla verksamheter inte behöver se någon rädsla i att välja K3-
regelverket. Han menar att K3-regelverket är mer flexibelt, ger fler valmöjligheter och 
generellt sett anses ge en högre kvalitet i redovisningen (ibid). Anderson (2007) anser att K3-
regelverket är vägen till förenklingar och ger utrymme för sunt förnuft för företagen och att 
branschen inte vill ha ännu fler checklistor, vilket blir fallet med K2-regelverket. Drefeldt och 
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Törning (2012b) beskriver att mycket av den kritik som finns mot K2-regelverket är 
missuppfattningar och att det inte alls är så ”fyrkantigt” som kritiker vill göra gällande. 
Regelverket har varit möjligt att tillämpa för mindre företag sedan år 2008 (BFN, 2011). 
Intresset bland de mindre företagen har dock varit svalt vilket Abrahamsson (refererad till i 
Kristoffersson, 2009) menar beror på att företagen väntar in K3-regelverket innan de 
bestämmer sig för vilket regelverk de ska tillämpa. Göran Arnell (refererad till i 
Kristoffersson, 2009), redovisningskonsult på KPMG, menar att om K2-regelverket innebär 
en betydande förenkling borde fler företag redan tagit ställning.  

Det är hög tid för företag att ta ställning till vilket av regelverken de ska tillämpa, då samtliga 
företag från och med räkenskapsåret 2014 måste ha gjort sitt val (Drefeldt, 2012). Vilket 
regelverk företagen ska välja är en komplex fråga och i Sverige går åsikterna bland 
redovisningsexperterna isär. Av Sveriges företag är cirka 97 procent i den storleken att de står 
inför valet mellan regelverken K2 och K3 (Lennartsson, 2012). Tidigare forskning är 
mestadels av internationell karaktär och fokuseras ofta kring implementeringen och 
tillämpningen av det principbaserade regelverket IFRS. Forskningen som är gjord är även 
fokuserad kring stora börsnoterade och multinationella företag. Internationell forskning visar 
att principbaserad och regelbaserad redovisning ställer olika krav på redovisare. Carmona och 
Trombetta (2008) beskriver att redovisningskonsultens arbete förändrades när företagen 
implementerade IFRS och därigenom principbaserad redovisning. De gick ifrån att mekaniskt 
följa anvisningar och regler som gavs av det tidigare regelverket till att förlita sig mer på 
professionellt omdöme och tillförlitliga uppskattningar inom ramarna av IFRS-regelverket 
(ibid). Maines et al. (2003) menar att tillämpning av ett regelbaserat regelverk innebär att 
redovisningskonsulters professionella omdöme begränsas. Enligt Schipper (2003) leder 
tillämpning av ett principbaserat regelverk leder till en markant ökning i antalet situationer där 
en redovisningskonsults professionella omdöme hamnar i fokus. Tidigare forskning har även 
diskuterat möjligheterna att vinkla redovisningen i ett principbaserat regelverk (Maines et al., 
2003). Carmona och Trombetta (2008) menar att ett principbaserat regelverk kommer ställa 
högre krav på redovisarens kunskap och kompetens. Love och Eickemeyer (2009) anser även 
att kraven på dokumentation och upplysningar kommer öka i ett principbaserat regelverk. 
Förutom avsaknaden av forskning gällande regelverken K2 och K3 saknas det även forskning 
kring regelförändringar för små företag och specifikt för redovisningskonsulter. 

För redovisningskonsulter väcker därför ovan diskussion troligtvis många frågor; Hur 
påverkas mina arbetsuppgifter? Har jag tillräcklig kompetens? Är det verkligen så stor 
skillnad på att redovisa enligt K3 jämfört med K2? Vilka skillnader mellan regelverken 
kommer påverka mitt arbete? Det ligger ett stort ansvar på redovisare då de ska upprätta 
finansiella rapporter som ger en rättvis bild av företag ställning (Duska, 2005). Företags 
intressenter litar på att deras beslutsunderlag är korrekt och tillförlitligt (ibid). Det leder oss 
till följande problemformulering. 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar skillnaderna i regelverken K2 och K3 redovisningskonsultens arbete? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera redovisningskonsultens uppfattning om 
skillnader i regelverken K2 och K3 samt förstå och förklara hur skillnader mellan regelverken 
påverkar redovisningskonsultens arbete.  
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1.5 Studiens bidrag 
Genomförandet av den här studien syftar praktiskt till att ge svenska redovisningskonsulter 
kunskap om vilka skillnader mellan K2 och K3 som kommer påverka deras arbete och 
skillnadernas eventuella påverkan på deras arbete. Studiens teoretiska bidrag är att ge forskare 
inom regelförändringar som Carmona och Trombetta, Love och Eickemeyer, Maines et al., 
Schipper och Duchac bidrag genom att undersöka den svenska regelförändringen K2 och K3. 

1.6 Avgränsningar 
Konsekvenserna för redovisningskonsultens arbete utgår endast ifrån skillnaderna i 
regelverken K2 och K3 och inte utifrån hur tillämpningen ser ut idag. Studien exkluderar 
därför skillnader mellan normgivning som är aktuell innan valet görs. Vi kommer alltså inte 
visa på en förändring från dagens tillämpning och hur valet förändrar utan är enbart en 
jämförelse för hur redovisningskonsultens arbete påverkas av skillnaderna i regelverken K2 
och K3. 

Uppsatsen avgränsas till den del av BFN:s K-projektet som riktar in sig mot årsredovisning i 
mindre aktiebolag. När vi i uppsatsen skriver regelverket K2 menar vi därför BFNAR 2008:1, 
årsredovisning i mindre aktiebolag. Det finns även en rekommendation för mindre 
ekonomiska föreningar som vi i studien bortser från. Definitionen på mindre företag enligt 
ÅRL finns i nästa avsnitt (avsnitt 1.6). 

Vid redogörelse av skillnaderna mellan regelverken K2 och K3 har vi inte utrymme att skildra 
samtliga skillnader. Vi har därför utgått från inkomna remissbrev till BFN på utkastet av K3-
regelverket, Drefeldt och Törnings (2012) stoppregler för K2 samt BFN:s officiella 
skillnadslista. Stoppreglerna är regler som begränsar ÅRL:s tillämpningsområden (Drefeldt & 
Törning, 2012). Vi har därför valt att redogöra för skillnader gällande materiella 
anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar, finansiella anläggningstillgångar, 
skulder och avsättningar samt upplysningar om förvaltningsfastigheter.  

1.7 Definitioner 
 
Större företag Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) ett företag som uppfyller  
  mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två  
  senaste räkenskapsåren: 

¤ Medelantalet anställda > 50 
¤ Balansomslutning > 40 miljoner kronor 
¤ Nettoomsättning > 80 miljoner kronor 

Mindre företag Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) ett företag som inte 
uppfyller mer än ett av ovan villkor. 

Noterade företag Företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är  
upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES 
eller  motsvarande marknad utanför EES (BFN, 2010). 

Onoterade företag Andra företag än företag vars andelar, teckningsoptioner 
eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad 
marknad inom EES eller en motsvarande marknad utanför 
EES (BFN, 2010). 
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Aggressiv intäktsredovisning Aggressiv intäktsredovisning, även kallad resultatplanering,  
kan definieras som specifika redovisningsval för att uppnå 
ett önskat ekonomiskt resultat (Fang Li, McDowell & 
Moore, 2008). 

1.8 Studiens fortsatta disposition 
Nedanstående figur (figur 1.7) beskriver studiens fortsatta disposition. 
 

 
Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
Uppsatsens andra kapitel ger läsaren ökad förståelse för det valda  
ämnet genom att ämnets grunder och begrepp redogörs.	  

 

Kapitel 3 – Metod 
I metodkapitlet ges läsaren en översikt av de metodval som gjorts i  
studien samt information om tillvägagångssätt och hur data samlats  
in och använts. Vidare diskuteras studiens reliabilitet och validitet.  

 
 
Kapitel 4 – Empiri 
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras den insamlade empirin som  
är relevant för att uppfylla syftet och som ligger till grund för  
efterföljande analys, slutsatser och diskussion. 
 

 
Kapitel 5 – Analys 
I analysen presenteras analys och tolkning av insamlad data. De  
empiriska resultaten analyseras för att tydliggöra likheter och  
avvikelser i respondenternas svar. I analysen ges även en  
återkoppling till den teoretiska referensramen för att skapa  
en förståelse för vad dessa likheter och avvikelser kan bero på. 

 
 
Kapitel 6 - Slutdiskussion 
I det sista och avslutande kapitlet presenteras svaret på  
problemformuleringen genom slutsatser som författarna kommit  
fram till i studien. Det redogörs även för en diskussion utifrån  
författarnas preferenser och förslag på fortsatt forskning. 

Figur 1.8 Studiens fortsatta disposition, egen upparbetning  
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2 Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen ges en ökad förståelse för det valda ämnet genom att ämnets grunder 
och begrepp presenteras. Kapitlet inleds med en sammanfattning och en modell över referensramen 
och följs av en redogörelse av redovisningens grunder, principbaserad och regelbaserad redovisning, 
K-projektet med skillnader mellan regelverken K2 och K3, redovisningskonsulten, Reko och arbetet i 
principbaserade och regelbaserade regelverk. Den teoretiska referensramen avslutas med en 
sammanfattande tabell av arbetet i principbaserade och regelbaserade regelverk och en översiktlig 
modell över det studerade ämnet.  

 
2.1 Sammanfattning teoretisk referensram 
Syftet med redovisning beror på vem som kan antas använda den upprättade informationen 
(Falkman, 2001). Användarnas behov styr vad redovisningen ska innehålla (Edenhammar & 
Thorell, 2009). God redovisningssed och rättvisande bild utgör verktyg och kvalitetskontroll 
vid upprättande av finansiella rapporter och är två viktiga begrepp inom redovisningen 
(Drefeldt och Törning, 2012). Vid upprättande av finansiella rapporter utgår ÅRL från ett 
antal grundläggande principer (SFS 1995:1554). Principerna kan ses som grunder, sedvänjor, 
regler och praxis som tillämpas av företag vid upprättande och utformning av finansiella 
rapporter (BFN, 2012a). 

Företag som står inför valet mellan regelverken K2 och K3 väljer även indirekt om de ska 
redovisa efter ett regelbaserat eller principbaserat regelverk (BFN, 2007). Det finns både 
fördelar och nackdelar för företag med att redovisa efter regelbaserade och principbaserade 
regelverk. Strikta regler leder till en högre konsekvens i den finansiella rapporteringen men 
får negativ effekt på relevansen och användbarheten av informationen (Duchac, 2004). 
Principbaserade regelverk ger fler valmöjligheter i redovisningen och är bättre på att avspegla 
den ekonomiska innebörden av en transaktion (Maines et al., 2003). Redovisningskonsultens 
arbetsroll kan se olika ut vid tillämpning av principbaserad och regelbaserad normgivning. 
Carmona och Trombetta (2008) menar att tillämpning av ett regelbaserat regelverk skapar en 
osäkerhet kring redovisarens arbetsuppgifter och att det professionella omdömet minskar samt 
att kraven på redovisaren ökar vid tillämpning av ett principbaserat regelverk. 

K-projektet inleddes på uppmaning av regeringens arbete med fokus på sänkta administrativa 
kostnader och förenklingar för företag (Prop. 2012/13:1.). Projektet delar in svenska företag i 
kategorier baserat på företagsform och storlek (BFN, 2004). Fortsättningsvis beskrivs 
skillnader mellan regelverken K2 och K3 med fokus på företagens tillämpning. Skillnaderna 
fokuseras kring posterna materiella anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar, 
finansiella anläggningstillgångar, skulder och avsättningar och upplysningar om 
förvaltningsfastigheter.  

Det är redovisningskonsulten som gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och 
årsredovisning i företaget (SRFa, 2012). Redovisningskonsulten har löpande kontakt med 
företaget under året vilket medför att en god insyn i företagets verksamhet uppnås (ibid). 
Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för hur redovisningstjänster 
ska utformas för att uppnå högsta kvalitet och syftet är att skapa kvalitet i redovisningen som 
gynnar såväl företagen som näringslivet och samhället (SRFb, 2012). Arbetsprocessen för att 
uppnå god kvalitet i redovisningen kan beskrivas som tre olika faser. För att en 
bokslutsrapport ska kunna avges ställer Reko tolv stycken specifika krav på hur arbetet ska 
bedrivas. Kravlistan kan ses som rekommendationer för hur en redovisningskonsult bör 
förhålla sig till olika situationer även i andra fall än enbart upprättandet av bokslutsrapport 
(ibid). 
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Nedanstående modell (figur 2.1) är en sammanfattning av referensramen och tydliggör 
innehållet och användandet av teorier som använts. Modellen visar de teman och 
fokusområden som referensramen innefattar och visar den återkommande struktur som 
innehas i empirikapitlet. 
 

          
Figur 2.1 Sammanfattande modell av referensramens innehåll och grundpelare, egen upparbetning 
 

2.2 Redovisningens grunder 

2.2.1 Syfte och kvalitativa egenskaper 
Redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomi till dess intressenter 
såsom; ägare, långivare, leverantörer, stat och anställda (Nilsson, 2010). Syftet beror på vem 
som kan antas använda den upprättade informationen (Falkman, 2001). Edenhammar och 
Thorell (2009) beskriver att det är användarnas behov som styr vad redovisningen ska 
innehålla. Förutom traditionella användningsområden fyller den också en viktig funktion vid 
misstanke om ekonomiska oegentligheter (Skatteverket, 2012). För att syftet med 
redovisningen ska uppnås menar Smith (2006) att redovisningen behöver utformas efter vissa 
kvalitativa egenskaper. Den ska vara relevant, tillförlitlig och jämförbar. Med relevant avses 
att informationen ska vara användbar för beslutsfattande (ibid). Redovisningen anses vara 
tillförlitlig om den avspeglar verkligheten på ett sätt som inte är allt för osäkert. Med 
jämförbarhet menar Smith (2006) att lika händelser ska redovisas på samma sätt. Det 
möjliggör jämförande av ett företag över tid samt mellan olika företag eller branscher (ibid). 

2.2.2 Redovisningsinformation 
En annan aspekt gällande redovisning är att produktionen av redovisningsinformation i sig är 
en ekonomisk aktivitet och har en kostnadssida och en intäktssida (Smith, 2006). Intäkterna är 
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de förbättrade beslut som kan fattas på grund av den producerade informationen medan 
resursförbrukningen för att kunna tillhandahålla informationen är kostnaden (ibid). Nyttan av 
information är subjektiv och svår att fastställa (Falkman, 2000). Olika användare kan göra 
olika bedömningar om hur värdefull en viss information är (ibid). En avvägning mellan 
kostnad och nytta måste därför göras på instinktiva grunder (Smith, 2006). 

2.2.3 God redovisningssed 
Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) ska årsredovisningar upprättas enligt god redovisningssed. God 
redovisningssed utgörs av lagar och anvisningar från normgivande organ och i Sverige utgörs 
det i första hand av de rekommendationer i form av regelverk som BFN ger ut (Månsson & 
Stralström, 2012). Olika normgivare hjälper till att tolka god redovisningssed genom att ge ut 
rekommendationer och uttalanden som vägledning för de som redovisar (Grönlund, Tagesson 
& Öhman, 2010). Utöver BFN:s rekommendationer utgör även kompletterande normer från 
FAR god redovisningssed (Månsson & Stralström, 2012). Även normer som RFR givit ut 
utgör god redovisningssed för de företag som redovisar enligt IFRS. God redovisningssed 
bestäms enligt BfL (Prop. 1998/99:130) genom tolkning av lagtext och andra författningar 
inom området. Lagen anger att det inte är lämpligt att enbart hänföra faktiskt förekommande 
praxis betydelse, utan även bokföringsmetoder eller redovisningsmetoder som ännu inte nått 
nivån av praxis men som utgör en vidareutveckling av redan accepterade 
redovisningsprinciper (Prop. 1998/99:130). Drefeldt och Törning (2012) menar att god 
redovisningssed formas av normgivare som tagit hänsyn till hur företagen gör i praktiken och 
kan ses som ett verktyg som företag använder för att upprätta finansiella rapporter. Produkten 
av upprättandet ska sedan ge en rättvisande bild av verksamheten (ibid). 

2.2.4 Rättvisande bild 
Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) ska årsredovisningen upprättas som helhet och ge en rättvisande 
bild av ett företags ekonomiska ställning och resultat. En rättvisande bild är ett övergripande 
mål med den information som sprids till intressenterna i årsredovisningen (Grönlund, 
Tagesson & Öhman, 2010). Ekonomiska rapporter ska på ett rättvist sätt avbilda hur 
verksamheten fortskridit för det redovisningsskyldiga företaget (ibid). Edenhammar och 
Thorell (2009) menar att innebörden av rättvisande bild beror på vem användaren är och vad 
den personen förväntar sig av företaget i form av vilken information som sprids och på vilket 
sätt det sker. Drefeldt och Törning (2012) menar att en rättvisande bild kan ses som en 
kvalitetsstämpel på de finansiella rapporter som uppförs.  

2.2.5 Redovisningens grundläggande principer  
ÅRL utgår från sju grundläggande principer som ska iakttas vid upprättandet av finansiella 
rapporter (SFS 1995:1554). Om det finns särskilda skäl och är förenligt med god 
redovisningssed och rättvisande bild får avvikelser från principerna göras (ibid). 
Redovisningsprinciperna definieras i K3 som ”de principer, grunder, sedvänjor och regler 
samt den praxis som ett företag tillämpar när den finansiella rapporten upprättas och 
utformas” (BFN, 2012a, s.288). Redovisningsprinciperna är tvingande principer enligt EU-
rätten som tagits in i svensk lag (Drefeldt & Törning, 2012). I nedanstående tabell (tabell 
2.2.5) presenteras samtliga principer i den ordning de är uppställda i ÅRL (SFS 1995:1554). 
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Redovisningsprincip Innebörd 
Fortlevnadsprincipen Företag antas fortsätta sin verksamhet. 
Principen om 
konsekvens 

Företag ska använda samma principer för värdering, 
klassificering och indelning av olika poster mellan 
räkenskapsår.  

Försiktighetsprincipen Endast konstaterade intäkter får tas upp och hänsyn ska tas till 
samtliga ekonomiska förpliktelser oavsett när de realiseras och 
till värdenedgångar oavsett ekonomisk ställning innevarande 
räkenskapsår. 

Periodiseringsprincipen Intäkter och kostnader hänförliga till räkenskapsåret oavsett 
betalningstidpunkt ska räknas med. 

Principen om 
individuell värdering 

De olika beståndsdelarna i poster och delposter i 
balansräkningen ska värderas var för sig. 

Principen om kvittning Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader ej får kvittas 
mot varandra. 

Kontinuitetsprincipen Ingående balans för ett räkenskapsår ska vara samma som den 
utgående balansen föregående räkenskapsår. 

Tabell 2.2.5 Redovisningsprinciper (SFS 1995:1554), egen upparbetning 

2.3 Principbaserad och regelbaserad redovisning 
Företag som står inför valet mellan regelverken K2 och K3 väljer även indirekt om de ska 
redovisa efter ett regelbaserat eller principbaserat regelverk (BFN, 2007). Ett regelbaserat 
regelverk innehåller ofta kvantitativa mått på regler och begränsningar gällande olika 
redovisningssituationer (Deegan & Unerman, 2011). Reglerna är detaljerade och ger få 
redovisningsmässiga valmöjligheter, vilket i praktiken begränsar antalet 
bedömningssituationer för redovisare och företagsledning (Duchac, 2004). I ett principbaserat 
regelverk ges det inte specifika regler eller vägledning för alla tänkbara situationer. Företag 
redovisar istället enligt egna bedömningar inom ramarna för gällande redovisningsprinciper 
(Carmona & Trombetta, 2008). I ett principbaserat regelverk redovisas den ekonomiska 
innebörden i transaktionen, inte transaktionens form eller art (Maines et al., 2003). 

Det finns flera fördelar med ett regelbaserat regelverk enligt Schipper (2003). Jämförbarheten 
ökar när företagen har mindre valmöjligheter och utsätts för färre bedömningssituationer. Det 
blir dessutom enklare och mindre kostsamt att övervaka och kontrollera redovisningen (ibid). 
Strikta regler leder till en högre konsekvens i den finansiella rapporteringen men får negativ 
effekt på relevansen och användbarheten av informationen (Duchac, 2004). Mano och 
Mouritsen (2004) menar att regelbaserade regelverk uppmuntrar till kreativ bokföring. Istället 
för att redovisa enligt andemeningen med standarden redovisar företag utefter tankesättet: var 
i reglerna står det att jag inte kan göra på det här sättet? Företag är också mer benägna att 
använda aggressiv intäktsredovisning i ett regelbaserat regelverk (Agoglia, Doupnik & 
Tsakumis, 2011; Schipper, 2003). Forskning visar också att regelbaserade regelverk har svårt 
att möta utmaningar i form av ständiga och snabba förändringar inom den finansiella världen 
(Maines et al., 2003). Nya regler är ofta ofullständiga eller föråldrade vid tidpunkten för 
implementering, vilket gör det till en omöjlig uppgift för normgivare att tillhandahålla ett 
uppdaterat regelverk (ibid). Ett exempel på det är US GAAP där en enskild standard kan 
innehålla mer än 700 sidor med regler för hur ett företag ska redovisa en enskild transaktion 
(Markham, 2006). 

En fördel med ett principbaserat regelverk är att det på ett bättre sätt återspeglar den 
ekonomiska innebörden i en affärshändelse (Maines et al., 2003). Exempelvis ska en 
anläggningstillgång i ett principbaserat regelverk skrivas av i den takt den förbrukas. I ett 
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regelbaserat regelverk är det vanligt att företag schablonmässigt skriver av tillgången på fem 
eller tio år. Företagen har således en större flexibilitet och fler valmöjligheter i ett 
principbaserat regelverk (ibid). Det påverkar dock jämförbarheten mellan företag samt ökar 
svårigheten att jämföra ett specifikt företag över tid (ibid). Mano och Mouritsen (2004) menar 
att när företagen redovisar finansiell information baserad på vad som faktiskt skett leder det 
till ett bättre beslutsfattande hos intressenter och en större transparens i redovisningen.  

2.4 Regelverken K2 och K3 

2.4.1 K-projektet 
BFN:s K-projekt inleddes på uppmaning av regeringen år 2004 (BFN, 2004). Regeringens 
arbete inom redovisningen har fokus på sänkta administrativa kostnader och förenklingar för 
företag genom enklare tillämpning av redovisningsregler (Prop. 2012/13:1.). BFN menar att 
projektet med att samla reglerna syftar till att skapa en tydligare struktur inom 
redovisningsnormgivningen då företag får ett dokument med regler istället för ett eller flera 
per sakområde (BFN, 2010). BFN ansvarar för att utveckla god redovisningssed och är statens 
expertorgan inom redovisning (Prop. 2012/13:1.). Deras uppdrag är även att bidra till en 
bättre kvalitet i mindre och medelstora företags ekonomiska rapporter genom att bidra med 
information (ibid). Definitionerna på samtliga företagskategorier tydliggörs i nedanstående 
tabell (tabell 2.3.1).	  	  

Kategori Definition 
K1	   Får tillämpas av företag med en årlig nettoomsättning på högst 3 miljoner 

kronor som ej är skyldiga att upprätta årsredovisning (Månsson & Stralström, 
2012). Företag inom kategorin kan vara enskilda näringsidkare, handelsbolag 
och ideella föreningar. Det är företag som får upprätta ett förenklat årsbokslut 
(Marton et al., 2008). 

K2 Företagskategorin omfattas av mindre onoterade aktiebolag och ekonomiska 
föreningar som vardera har ett eget K2-regelverk (Prop. 2012/13:1.). Även 
enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar som inte vill eller 
kan tillämpa K1 får tillämpa K2. Inom kategorin omfattas företag som upprättar 
årsredovisning eller årsbokslut (Marton et al., 2008). 

K3 Tillämpas av företag som definieras som större enligt Årsredovisningslagen, 
vilka ej är noterade, samt mindre företag som inte väljer att tillämpa K2 (Prop. 
2012/13:1.). 

K4 Omfattar företag som följer IFRS i sin koncernredovisning (Prop. 2012/13:1.). 
Tabell 2.3.1 Definitioner av företagskategorier i BFN:s K-projekt, egen upparbetning 

Varje kategori utom K4 har ett eget regelverk (Marton et al., 2008). K3 är huvudregelverket 
för redovisning i svenska företag och är utformat utifrån IFRS for SME:s (Månsson & 
Stralström, 2012). Anpassningar är gjorda efter bestämmelser i ÅRL, sambandet mellan 
redovisning och beskattning som finns i Sverige samt till viss del befintliga normer och 
tillämpad redovisningspraxis. K2 är ett frivilligt regelverk som mindre företag kan välja att 
tillämpa istället för huvudregelverket K3 (Månsson & Stralström, 2012). Inom kategorin K2 
finns det ett regelverk för mindre onoterade aktiebolag och ett för ekonomiska föreningar 
(Prop. 2012/13:1.). Reglerna för de olika företagsformerna är övervägande identiska och det 
är endast företagsformen som ligger till grund för skillnader (BFN, 2009). Det gäller även 
inom övriga kategorier då det uppstår ett behov av mer än ett regelverk på grund av olika 
företagsformer. K2 innehåller betydande förenklingar i jämförelse med K3 och ligger närmare 
skattereglerna (ibid). K2 får inte tillämpas av mindre noterade aktiebolag eller mindre privata 
aktiebolag som är moderbolag i en större koncern (Broberg, 2007). Mindre företag kan 
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frivilligt välja att tillämpa K3 och får ändå följa de förenklingar som finns i ÅRL för mindre 
företag. Reglerna i K2 bygger på försiktighetsprincipen och är mer detaljstyrda medan 
reglerna i K3 bygger mer på principer och kräver fler bedömningar (Broberg, 2007). För 
företag som innefattas i kategorin K4 tillämpar moderbolaget förutom IFRS i 
koncernredovisningen även RFR 1 i koncernredovisningen och RFR 2 i den individuella 
årsredovisningen (Månsson & Stralström, 2012). RFR anpassar och utvecklar god 
redovisningssed för företag som är noterade på en reglerad marknad i Sverige och därmed 
tillämpar IFRS i koncernredovisningen (ibid). 

Gällande regelförändringen generellt menar BFN att ett nytt regelverk initialt kan leda till en 
ökad administrativ börda (BFN, 2010). De menar dock att det samlade regelverket på sikt 
kommer leda till minskade administrativa kostnader, minskad osäkerhet och minskad 
tidsåtgång för företag. Samlade regelverk medför att det blir enklare att uppdatera regler och 
att det blir enklare för företag. De menar även att regelverket kommer underlätta kontrollen av 
redovisning, exempelvis vid revision och rättsbedömningar (BFN, 2010). 

Från och med räkenskapsåret 2014 ska alla företag tillämpa ett K-regelverk (BFN, 2012c). Då 
kommer Redovisningsrådets rekommendationer, RR 1-29, och nuvarande normgivning från 
BFN som berör årsredovisningsfrågor inte längre gälla (Marton et al., 2008). 

2.4.2 Skillnader mellan regelverken K2 och K3 
Beroende på vilket regelverk företag väljer att tillämpa kommer deras utformning av 
årsredovisningen påverkas. I K2 finns det detaljerade dispositioner för förvaltningsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning med tydliga definitioner för vad som ska redovisas i 
respektive poster (BFN, 2011). Vid tillämpning av K3 krävs det fler bedömningar och ökade 
upplysningskrav gällande bland annat redovisningsprinciper, värderingsprinciper, antaganden 
och vilka bedömningar företaget gjort (BFN, 2007). I K2 är det endast de tilläggsupplysningar 
som nämns i ÅRL som ska uppges (Broberg, 2007). I vår redogörelse för skillnaderna mellan 
regelverken K2 och K3 omnämner vi materiella anläggningstillgångar, immateriella 
anläggningstillgångar, finansiella anläggningstillgångar, skulder och avsättningar och 
upplysningar om förvaltningsfastigheter. 

Materiella anläggningstillgångar 
K3-regelverket definierar en materiell anläggningstillgång som ”en fysisk tillgång som 
företaget innehar för a) produktion eller distribution av varor eller tjänster, b) uthyrning till 
andra, c) administrativa ändamål, eller d) långsiktigt investeringsändamål” (BFN, 2012a, s. 
34). Tillgångar som är avsedda att användas stadigvarande i verksamheten ska tas upp som en 
anläggningstillgång (Broberg, 2011). När företag ska bestämma nyttjandeperioden för en 
materiell anläggningstillgång får de som följer K2 använda en schablonmetod (BFN, 2011). 
Metoden ger företag möjlighet att fastställa nyttjandeperioden för maskiner och inventarier 
schablonmässigt till fem år (ibid). Förutom förenklingen gällande nyttjandeperiod och 
efterföljande avskrivning innehåller K2 ytterligare förenklingsregler för avskrivningar 
(Drefeldt & Törning, 2012). Avskrivningar får ske med samma belopp varje år, det föreligger 
inget krav att fastställa eventuella restvärde, planen för avskrivning behöver inte omvärderas 
under förutsättning att nedskrivning inte skett och att planen inte är uppenbart felaktig (ibid). 
Maskiner och inventarier med ett värde som understiger ett halvt prisbasbelopp exklusive 
moms får tas upp som förbrukningsinventarier och redovisas som en kostnad direkt (Broberg, 
2011). Även korttidsinventarier och tillgångar med en nyttjandeperiod på högst tre år får 
kostnadsföras direkt (ibid). K3-regelverket definierar företags nyttjandeperiod som den period 
vilken en tillgång väntas vara tillgänglig för användning eller det antal enheter ett företag kan 
producera med tillgången (BFN, 2012a). Nyttjandeperioden bestäms utifrån faktorer som 
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förväntad användning, förväntat slitage, begränsningar avseende användande och om 
tillgången blir tekniskt eller kommersiellt omodern (BFN, 2012a).  

I anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar tillåter inte K2 att företag vid 
förvärvade tillgångar medräknar indirekta kostnader (BFN, 2011). Vid egen tillverkning får 
en skälig andel av indirekta kostnader hänföras till anskaffningsvärdet (Broberg, 2011). 
Företag som tillämpar K3 får i anskaffningsvärdet medräkna indirekta tillverkningskostnader 
som är en väsentlig del av sammanlagd utgift eller ett betydande belopp för företaget (BFN, 
2012a). 
 
I K2 räknas en anläggningstillgångs olika delar till en enhet om varje del är nödvändig och 
delarna är beroende av varandra för att enheten ska fungera (Broberg, 2011). Om ett företag 
som följer K3 äger en materiell anläggningstillgång där olika betydande komponenter har en 
väsentlig skillnad i förbrukning, ska tillgången delas upp på de komponenterna och skrivas av 
enligt uppdelningen (BFN, 2012a).  
 
Enligt K2 ska materiella anläggningstillgångar som byggnader, mark eller markanläggning 
skrivas ned om det är uppenbart att värdet betydligt understiger tillgångens redovisade värde 
(BFN, 2011). Nedskrivning ska ske till det belopp som motsvarar den enskilda tillgångens 
återstående uppskattade värde. Nedskrivning på maskiner och inventarier med 
nyttjandeperioder på högst fem år ska göras om det är uppenbart att nedskrivningen behövs 
(ibid). Maskiner och inventarier med en nyttjandeperiod över fem år ska skrivas ned om det 
uppstår en nedskrivningsindikation och om tillgångens nytta inte antas bli återställd inom två 
år efter indikationen ägde rum (BFN, 2011). En nedskrivningsindikation ges genom att en 
tillgångs nytta avsevärt minskar till följd av en händelse som innebär att tillgångens funktion 
eller användbarhet minskar (ibid). I K3 ska nedskrivning göras om en tillgångs 
återvinningsvärde på balansdagen är lägre än tillgångens redovisade värde (BFN, 2012a). 
Återvinningsvärdet definieras som det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Värdet speglar en bedömning av de kassaflöden 
som tillgången genererar under hela sin återstående nyttjandeperiod (ibid). 
 
Uppskrivning får i K2 endast göras på mark och byggnad och högst till taxeringsvärde (BFN, 
2011). I K3 får en uppskrivning ske i de fall tillgången har ett tillförlitligt och bestående värde 
som väsentligt överstiger det bokförda värdet (BFN, 2012a). Uppskrivningsbeloppet ska då 
avsättas till en uppskrivningsfond eller för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller 
nyemission. Om företag väljer K3 ska det varje år göras en nedskrivningsprövning på alla 
tillgångar om det finns en indikation på att tillgångarnas värde har minskat (BFN, 2012a).  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
En immateriell anläggningstillgång definieras enligt K3-regelverket (BFN, 2012a) som ”en 
icke-monetär tillgång utan fysisk form” (s.114). Exempel på immateriella tillgångar är patent, 
hyresrätter, licenser och varumärken (Broberg, 2011). Företag som väljer att följa K2 får 
endast aktivera utgifter för förvärvade immateriella tillgångar i sin balansräkning, inte 
egenupparbetade. K3 omfattar identifierbara immateriella tillgångar (BFN, 2012a). 
Identifierbarheten innebär en avskiljbarhet eller att tillgången uppkommer genom avtalsenliga 
eller andra juridiska rättigheter. Företag får, med vissa undantag, aktivera egenupparbetade 
immateriella tillgångar (BFN, 2012a). Exempel på upparbetade immateriella tillgångar som 
inte får aktiveras är internt upparbetad goodwill, utbildning och varumärken. I K3 ska företag 
välja att tillämpa kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen vid utgifter för internt 
upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Vald modell ska tillämpas konsekvent på alla 
liknande tillgångar. Kostnadsföringsmodellen anger att alla utgifter kopplade till de internt 
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upparbetade immateriella tillgångarna ska kostnadsföras (BFN, 2012a). Aktiveringsmodellen 
särskiljer arbetet med att ta fram tillgången i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Utgifter 
som uppkommer under forskningsfasen ska kostnadsföras och utgifter som uppkommer under 
utvecklingsfasen kan aktiveras (BFN, 2012a). Om företag inte kan skilja de två faserna från 
varandra anses arbetet enbart tillhöra forskningsfasen. Företag som tillämpar K2 får alltid ta 
upp immateriella anläggningstillgångar till en nyttjandeperiod på fem år (Drefeldt & Törning, 
2012). Nyttjandeperioden för företag som tillämpar K3 bestäms utifrån samma principer som 
materiella anläggningstillgångar (BFN, 2012a). Regelverket anger dock att en immateriell 
anläggningstillgång som inte uppkommit till följd av avtalsenliga eller andra juridiska 
rättigheter maximalt får ha en nyttjandeperiod på 10 år (BFN, 2012a). 
 
Gällande aktivering av indirekta utgifter och nedskrivning är det samma bestämmelser som 
för materiella anläggningstillgångar. Uppskrivning får enligt K2 inte göras på immateriella 
anläggningstillgångar (BFN, 2011). K3 utgår från ÅRL som anger att anläggningstillgångar 
som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger en tillgångs bokförda 
värde får skrivas upp (BFN, 2012a). Regelverket anger dock att den immateriella tillgångens 
karaktär gör att det endast i undantagsfall är möjligt att genomföra en uppskrivning (ibid). 
Utgångspunkten är att den materiella tillgången ska ha uppkommit ur avtalsenliga eller andra 
juridiska rättigheter för att uppskrivning ska kunna genomföras. 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar är olika typer av monetära poster som kan finnas båda på och utanför 
balansräkningen och kan vara kontanter, fordringar, lån, kortfristiga placeringar, aktier och 
derivatinstrument (Drefeldt & Törning, 2012). En finansiell anläggningstillgång är en tillgång 
som företag avser inneha längre än tolv månader (BFN, 2011). ÅRL (SFS 1995:1554) tillåter 
redovisning av finansiella anläggningstillgångar enligt två olika grundprinciper; verkligt värde 
och anskaffningsvärde. I K3 är det möjligt att med få undantag välja någon av ovanstående 
principer medan det i K2 endast är möjligt att redovisa finansiella anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärde (BFN, 2012a; BFN, 2011). I anskaffningsvärdet ska inköpspris samt 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet ingå (BFN, 2011). Med verkligt värde avses 
”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld skulle kunna regleras 
mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs.” (BFN, 2012a, s. 21).  

Förutom restriktionen gällande värdering till verkligt värde är det inte heller tillåtet att skriva 
upp värdet på en finansiell anläggningstillgång i K2 (BFN, 2011). Uppskrivning får enligt K3 
ske när en anläggningstillgång har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt 
överstiger det bokförda värdet (BFN, 2012a). Uppskrivningsbeloppet ska avsättas till en 
uppskrivningsfond som exempelvis kan användas för en ökning av aktiekapitalet (genom 
fond- eller nyemission) eller täckning av förlust (Drefeldt & Törning, 2012). En uppskrivning 
är därför en möjlighet för företag att tillfälligt öka eget kapital (ibid). 
 
ÅRL beskriver att nedskrivning ska ske när en anläggningstillgång på balansdagen har ett 
lägre värde än det bokförda, vilket kan anses vara bestående (SFS 1995:1554). Nedskrivning 
av en finansiell anläggningstillgång är i K2 tvingande först när värdet är noll kronor eller om 
tillgångarnas värde på balansdagen understiger bokfört värde med minst 25 000 kronor eller 
tio procent av ingående eget kapital för året (BFN, 2011). Varje tillgång ska värderas post för 
post med undantag för en värdepappersportfölj om innehaven innehas för riskspridning (BFN, 
2012a). K2 innehåller även av försiktighetsskäl en kollektiv nedskrivningsregel som innebär 
att om det sammanlagda värdet av ett företags samtliga finansiella anläggningstillgångar 
understiger bokfört värde med minst 25 000 eller tio procent av ingående eget kapital för året, 



 

14 
	  

ska nedskrivning ske (Broberg, 2011). Ovan förenkling och instruktion om hur och när 
nedskrivning ska ske finns inte omskrivet K3. Finner företag indikation på 
nedskrivningsbehov ska företagsledningen efter bästa uppskattning beräkna nuvärdet på 
anläggningstillgången (BFN, 2012a). En nedskrivning ska oavsett regelverk återföras om det 
inte längre finns skäl för den (BFN, 2011; BFN, 2012a).  
 
Vid försäljning av aktier av samma slag är det tvingande enligt K2 att beräkna 
anskaffningsvärdet enligt genomsnittsmetoden (BFN, 2011). 
 
Enligt K2 får företag inte redovisa en kortfristig fordran som representerar ett avdrag av 
framtida skatt. Det innebär att uppskjuten skattefordran inte får redovisas (BFN, 2011). I K3 
är det däremot tvingande att redovisa uppskjuten skatt till följd av temporära avdragsgilla och 
skattepliktiga skillnader (BFN, 2012a). Med temporära skillnader menas skillnader som 
uppstår när ett redovisat värde inte är detsamma som tillgångens eller skuldens skattemässiga 
värde (ibid). 
 
Skulder och avsättningar 
En skuld definieras i K3 som ”en befintlig förpliktelse för företag till följd av inträffade 
händelser och som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska 
fördelar” (BFN, 2012a, s. 18). Enligt K2 får redovisning av en skuld endast ske då företaget 
har legala förpliktelser mot tredje part (BFN, 2011). Nuvärdesberäkning av skulder är heller 
inte tillåtet i K2 utan skulder ska värderas till det belopp som krävs för att reglera åtagandet 
(ibid). Trots att en del finansiella instrument uppfyller definitionen på en skuld enligt K3 ska 
de redovisas som eget kapital (Drefeldt & Törning, 2012). Det gäller exempelvis 
preferensaktier och konvertibla skuldebrev. Huvudregeln är att klassificering ska ske utifrån 
instrumentets ekonomiska innebörd (ibid). 

En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller tidpunkt för reglering eller belopp (SFS 
1995:1554). I K3 ska en avsättning redovisas om företaget har en befintlig legal förpliktelse 
eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse (BFN, 2012a). I K2 ska företag 
endast redovisa en avsättning om ”företaget har ett åtagande till följd av avtal eller 
offentligrättsliga regler” (BFN, 2011, s. 88). K2 ger även en förenkling gällande avsättningar 
som uppgår till det lägsta av 25 000 kronor eller tio procent av eget kapital, vilka inte behöver 
redovisas (BFN, 2011). Ytterligare förenklingar i K2 gentemot K3 är följande: lättnadsregler 
för hur garantiavsättningar ska beräknas, avsättning till följd av tvist med myndighet eller 
domstol ska den senaste instansens beslut om belopp användas och nuvärdesberäkning av 
avsättning är tillåtet men inte ett krav för andra avsättningar än pensionsåtaganden (Drefeldt 
& Törning, 2012). Om företag använder värdering till nuvärde ska samtliga avsättningar 
värderas till nuvärde och statslåneräntan användas som diskonteringssats (ibid).  

I K3 ska en avsättning på balansdagen beräknas till det belopp som krävs för att reglera 
förpliktelsen (BFN, 2012a). Det innebär att företag varje år ska ompröva avsättningen så att 
den utefter bästa uppskattning motsvarar det belopp som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen. Om tidpunkten för reglering av förpliktelsen har väsentlig effekt på åtagandet 
ska beloppet nuvärdesberäknas (ibid). 

Upplysningar om förvaltningsfastigheter 
En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas med syftet att generera hyresinkomster 
eller värdestegring och kan vara mark, byggnad, del av byggnad eller mark med byggnad 
(BFN, 2012a). Värdering av en förvaltningsfastighet sker enligt principerna för materiella 
anläggningstillgångar (ibid). Det som skiljer förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter är 
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att förvaltningsfastigheter ger upphov till kassaflöden som är oberoende av andra tillgångar 
(Månsson & Stralström, 2012). I K3 regleras upplysningskrav gällande 
förvaltningsfastigheter, vilka bland annat innebär att företag ska lämna uppgifter om det 
verkliga värdet på de förvaltningsfastigheter de har i sin balansräkning (ibid). Om företag utan 
orimlig kostnad inte kan beräkna verkligt värde på förvaltningsfastigheter som är en del av en 
fastighet på ett tillförlitligt sätt behöver inte någon del av fastigheten klassificeras som en 
förvaltningsfastighet (BFN, 2012a). De uppgifter som företag ska lämna är bland annat 
redovisat värde, verkligt värde, metoder och antaganden som använts för att fastställa verkligt 
värde, i vilken utsträckning värderingen oberoende genomförts och upplysningar om det finns 
begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheten (ibid). För företag som tillämpar K2 
finns inga krav på upplysning och klassificering av förvaltningsfastigheter, utan där ingår 
förvaltningsfastigheter i posten byggnader och mark (Drefeldt & Törning, 2012). 

2.5 Redovisningskonsulten 

2.5.1 Redovisarens roll 
Redovisare har spelat en viktig roll i samhället sedan tusentals år (Markham, 2006). 
Arbetsuppgifterna har traditionellt varit att bokföra tillgångar och skulder åt uppdragsgivare. 
Numera är en redovisarens arbetsuppgift betydligt mer avancerad. Redovisaren ska beskriva 
och tolka ett företags finanser genom dess tillgångar, skulder, kapital, lönsamhet och 
kassaflöde (ibid). Falkman (2000) menar att en redovisarens uppgift är att mäta, värdera och 
rapportera olika typer av transaktioner samt sammanställa dem till finansiella rapporter. 
Chorafas (2007) menar att redovisaren har gått från att ”räkna bönor” till att kunna bidra med 
kvalificerad information till företagsledningen. Det kan exempelvis gälla att identifiera nya 
kundsegment, sänka kapitalkostnader samt att verka förebyggande i ett företags exponering 
mot olika marknader (ibid). Den moderna redovisaren behöver numera även ha kunskaper i 
att implementera och använda diverse datoriserade system (Bragg, 2005). Det kan exempelvis 
vara avancerade lagersystem eller olika materialplaneringsprogram inom 
tillverkningsindustrin. Den ökade globaliseringen har även påverkat redovisarens 
arbetsuppgifter. Det var tidigare mestadels stora företag som genomförde transaktioner med 
andra länder. Idag är betydligt vanligare att även små företag handlar med andra länder eller 
gör uppköp av konkurrenter utomlands (ibid). Det medför att antalet komplicerade 
transaktioner blir fler, vilket ställer ökade krav på redovisaren. Med dagens snabba utveckling 
av företag och dess produkter anser Bragg (2005) att redovisarens arbetsuppgifter i framtiden 
kommer bli än mer komplexa. 

Duska (2005) menar att redovisare och revisorer är nödvändiga för att skapa ett effektivt 
ekonomiskt system. Det ligger således ett stort ansvar på redovisarens axlar att finansiella 
rapporter ger en rättvis bild av ett företags ställning. Företagets intressenter litar på att deras 
beslutsunderlag är korrekt och tillförlitligt (ibid). Duska (2005) menar därför att de viktigaste 
egenskaperna redovisaren ska besitta är kompetens, integritet och ärlighet. Den ökade 
globaliseringen har medfört att företag utsätts för större konkurrens än tidigare (Bragg, 2005). 
Det har gjort att redovisarens etik och moral hamnat i fokus med flertalet 
redovisningsskandaler där företag exempelvis överdrivit sina intäkter eller mutat inflytelserika 
personer (ibid). 

2.5.2 Redovisningskonsulten 
En redovisningskonsult är i de flesta fall det mindre företagets ekonomiavdelning (SRFa, 
2012). Det är således redovisningskonsulten som gör den löpande redovisningen, 
deklarationer, bokslut och årsredovisning i företaget. Förutom redovisningstjänster hjälper 
redovisningskonsulten företag med affärsutveckling och rådgivning i olika former. 
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Redovisningskonsulten har löpande kontakt med företaget under året vilket medför att en god 
insyn i företagets verksamhet uppnås. Det skapar goda förutsättningar för rådgivning och 
affärsutveckling av verksamheten (ibid). Det finns både redovisningskonsulter och 
auktoriserade redovisningskonsulter och de utför i princip samma arbete (SRFa, 2012). 
Skillnaden är att auktorisationen medför en kvalitetssäkring av yrkesrollen med krav på 
aktualitetsutbildning, etiskt ansvarstagande och genomgående kvalitetskontroller. 
Auktorisationen måste även förnyas vart tredje år (ibid). Redovisningskonsult och revisor är 
två yrkesroller som ofta blandas ihop trots helt olika arbetsuppgifter och ändamål (SRFa, 
2012). Redovisningskonsulten är den som gör den löpande redovisningen, bokslut och 
årsredovisningen i företaget. Rådgivning och affärsutveckling är också vanliga arbetsområden 
för redovisningskonsulten. Revisorns arbete är däremot att utföra en oberoende kontroll av det 
arbete som redan är gjort. Det medför att revisorn har begränsade möjligheter att ge 
rådgivning till företaget. Nedanstående figur (figur 2.4.2) beskriver hur arbetsfördelningen 
mellan de båda yrkesrollerna ser ut (ibid). 

        
Figur 2.5.2 Redovisnings- och revisionsbranschen, uppdelning av yrkesroll och tjänster (SRFa, 2012) 

2.5.3 Redovisningskonsultens ramverk Reko 
Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för hur redovisningstjänster 
ska utformas för att uppnå högsta kvalitet (SRFb, 2012). Det är ett verktyg för 
kvalitetskontroll men även ett stöd i redovisningstjänsterna och används både av 
redovisningskonsulter och auktoriserade redovisningskonsulter. Syftet är att skapa en kvalitet 
i redovisningen som gynnar såväl företagen som näringslivet och samhället. Arbetsprocessen 
för att uppnå god kvalitet kan beskrivas i tre olika faser (SRFb, 2012). Den första fasen 
bygger på att redovisningskonsulten ska förbereda och planera arbetet så att rätt 
förutsättningar för god redovisningskvalitet kan uppnås. Den andra fasen beskriver att 
redovisningskonsulten ska bedriva sitt arbete enligt Reko:s riktlinjer. Tredje fasen innebär att 
den auktoriserade redovisningskonsulten avger en bokslutsrapport vilket bekräftar att god 
kvalitet uppnåtts (ibid). För att en bokslutsrapport ska kunna avges ställer Reko tolv stycken 
specifika krav på hur arbetet ska bedrivas. Kravlistan kan ses som rekommendationer för hur 
en redovisningskonsult bör förhålla sig till olika situationer (SRFb, 2012). Listan utgår från 
kundnytta och bygger på lagstiftning, normer och god redovisningssed. Kraven omfattar bland 
annat bestämmelser kring att redovisningskonsulten ska ha tillräcklig kunskap om kundens 
verksamhet, ska vara professionell, beakta jävsregler i kombiuppdrag, bara ska acceptera 
uppdrag om underliggande regelverk kan uppfyllas och rimlighetsbedöma ekonomiska 
rapporter och verka för att dessa utgör bra beslutsunderlag (ibid). 
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2.5.4 Redovisningskonsultens arbete i principbaserade respektive regelbaserade regelverk 
	  
Professionellt omdöme 
Redovisare som tillämpar ett regelbaserat regelverk behöver inte ha någon större kunskap om 
den underliggande ekonomiska innebörden av en transaktion (Carmona & Trombetta, 2008). 
Carmona och Trombetta (2008) menar därför att redovisaren i ett regelbaserat regelverk 
arbetar på ett nästan mekaniskt sätt med att följa de regler och guider som ges i regelverket. 
Tydliga regler medför att osäkerheten kring redovisarens arbetsuppgifter och professionella 
omdöme minskar (ibid). Duchac (2004) menar att detaljerade regler leder till att redovisarens 
roll degraderas och att arbetet får en lägre betydelse. Yrket som redovisare blir att likt en kock 
följa receptet i en kokbok (ibid). Maines et al. (2003) menar att regelbaserad redovisning 
följer reglerna som ges av regelverket utan att redovisningskonsulten behöver göra några 
bedömningar eller tolkningar. Det ges ett begränsat utrymme för användning av 
redovisningskonsultens professionella omdöme (ibid). Schipper (2003) beskriver att ett 
principbaserat regelverk leder till en märkbar ökning i antalet situationer där 
redovisningskonsultens professionella omdöme hamnar i fokus. I ett principbaserat regelverk 
kommer redovisaren gentemot i ett regelbaserat regelverk behöva ha större kunskap om 
redovisningstekniska skillnader men även ha större kännedom om företagets verksamhet och 
vilka typer av transaktioner de har med omvärlden för att kunna göra korrekta bedömningar i 
olika situationer (Carmona & Trombetta, 2008). 

Etik och moral 
Principbaserade regelverk innebär ökade bedömningssituationer och valmöjligheter, vilket 
medför att ansvaret på chefer och redovisare gällande kontrollen att redovisningen är korrekt 
och rättvisande ökar (Mano & Mouritsen, 2004). Det medför även att redovisarens etik och 
moral hamnar i fokus (ibid). Love och Eickemeyer (2009) menar att principbaserad 
redovisning ger upphov till fler bedömningssituationer vilket medför att kravet på integritet 
hos redovisningskonsulten ökar väsentligt. Den redovisningsmässiga friheten i ett 
principbaserat regelverk kan ge chefer och redovisare möjlighet att vinkla redovisningen på 
ett för dem fördelaktigt sätt (Maines et al., 2003). Det är en av farhågorna den amerikanska 
finansinspektionen lyfter fram i en rapport om en eventuell övergång till ett principbaserat 
regelverk än nuvarande US GAAP (Duchac, 2004). Det är därför av yttersta vikt att 
redovisare presenterar finansiella rapporter på ett ärligt och trovärdigt sätt för att ett 
principbaserat regelverk ska fungera effektivt (Alexander & Jermakowicz, 2006). 

Kunskap och utbildning 
Införandet av ett principbaserat regelverk gentemot ett regelbaserat regelverk kommer ställa 
krav på redovisaren (Carmona & Trombetta, 2008). Dels kommer redovisaren behöva 
införskaffa sig kunskap och insikt i det nya regelverket dels kommer det ställas krav på 
kännedom om redovisningstekniska skillnader mellan regelverken. Införandet kommer även 
skapa ett ökat behov av redovisarens vetskap och insikt i företagets verksamhet och vilka 
typer av transaktioner företaget har med omvärlden (Carmona & Trombetta, 2008). En 
övergång från regelbaserade till principbaserade redovisningsstandarder kan även få 
konsekvenser för innehållet i utbildningen för redovisare och revisorer (ibid). Fler 
bedömningssituationer leder till att redovisare och revisorer kommer behöva ha mer 
kompetens och kunskap i ett regelverk som är principbaserat kontra regelbaserat (Schipper, 
2003; Carmona & Trombetta, 2008). Redovisare och revisorer ges ofta utbildning i värdering 
av företag eller delar av dem genom diverse kassaflödesmodeller. Schipper (2003) menar att 
det inte är tillräckligt för att skapa den typ av expertis som krävs, utan att utbildningar inom 
redovisning behöver skifta fokus så att redovisaren blir mer kvalificerad i att göra adekvata 
bedömningar och uppskattningar. Schipper (2003) får medhåll från Sharman (2008) som 
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menar att det förutom etiskt beteende krävs specifik utbildning och certifiering av redovisare 
som är ansvariga för bedömningar och uppskattningar i företaget. Redovisare måste bli proffs 
på det de gör (ibid). 

Dokumentation och upplysningar 
Love och Eickemeyer (2009) menar att bedömningar och uppskattningar som görs av 
redovisare och företagsledningar ska baseras på en överblickbar analys och dokumenteras väl. 
Den redovisningsmässiga friheten som ges i ett principbaserat regelverk kan alltså inte ses 
som någon genväg för företagsledningen att redovisa som de önskar (ibid). Tvärtom kommer 
kraven på dokumentation och upplysningar över vilka redovisningsprinciper som använts 
samt på vilka grunder olika bedömningar och uppskattningar gjorts öka vid redovisning enligt 
principbaserade regelverk. Det gäller även för konsulter som anlitas till att utföra 
redovisningen i företaget menar Love och Eickemeyer (2009). För att minimera risken för 
stämningar bör konsulten vara noggrann i sin dokumentation om varför en viss bedömning 
gjorts och varför andra alternativ valdes bort (ibid). Schmutte och Duncan (2009) menar att 
redovisare måste beakta den grad av vägledning som en tillämpad standard ger när beslut tas 
gällande omfattning och form av redovisningsdokumentation. Dokumentationen bör 
tillgodose de finansiella målens överensstämmelse med externa användares mål samt 
utvärdera bedömningsprocesser och faktorer som ska beaktas vid beslut (Schmutte & Duncan, 
2009). Sherman (2009) beskriver övergången från US GAAP till IFRS och menar att företag 
som tar beslut baserat på principbaserade standarder behöver ha betydligt mer dokumentation 
för att kunna motivera sina val och ställningstaganden i redovisningen.  

Sammanfattning redovisningskonsultens arbete i principbaserade respektive regelbaserade 
regelverk 
Nedanstående tabell (tabell 2.5.4) sammanfattar den tidigare forskningen gällande 
redovisningskonsultens arbete. 
 
 

 Skillnader och konsekvenser av att redovisa enligt 
principbaserade regelverk i relation till regelbaserade 
regelverk 

Professionellt omdöme • Utrymme för professionellt omdöme 
• Fler situationer med krav på bedömningar och 

uppskattningar 
• Begränsad eller ingen vägledning i regelverket 

Etik och moral • Större ansvar på redovisaren och företagsledning 
• Krav på hög integritet 

Kunskap och utbildning • Större krav på kunskap om den ekonomiska 
innebörden av transaktionen 

• Större krav på kännedom om företagets verksamhet 
• Behov av utbildning och certifiering i att göra 

adekvata bedömningar och uppskattningar 
Dokumentation och 
upplysningar 

• Ökade krav på dokumentation och upplysningar 
gällande redovisningsprinciper samt på vilka 
grunder bedömningar och uppskattningar gjorts 

Tabell 2.5.4 Sammanfattande tabell över redovisningskonsultens arbete i principbaserade respektive 
regelbaserade regelverk, egen upparbetning 
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3 Metod 
 
I metodavsnittet redogörs de metodval som gjorts i studien. Läsaren delges information om ämnesval, 
förhållningssätt, undersökningsmetod, uppsatsens ansats, datainsamling, operationalisering och 
analysmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion om validitet och reliabilitet. 

	  
3.1 Ämnesval 
Ett mycket aktuellt och debatterat ämne inom svensk redovisning är övergången och 
införandet av en ny företagskategorisering med tillhörande regelverk som BFN står bakom. 
Uppsatsens ämne behandlar hur redovisningskonsultens arbete påverkas av de skillnader som 
finns mellan regelverken K2 och K3. Det gäller både konkreta skillnader, exempelvis att 
komponentansatsen är tvingande i K3, och skillnader i typer av regelverk, att K2 är 
regelbaserat och K3 är principbaserat. Nästan samtliga svenska företag har genomgått eller 
står inför en regelförändring genom införandet av BFN:s K-projekt. Mindre onoterade 
aktiebolag står inför en möjlighet att välja om de vill tillämpa huvudregelverket K3 eller det, 
enligt BFN (2004) mer förenklade regelverket K2. Studiens fokus var att undersöka hur 
redovisningskonsultens arbete påverkas av de skillnader som föreligger mellan regelverken. 
Det som undersöktes var därför inte förändringen från tidigare tillämpning och normgivning, 
utan hur skillnaderna i regelverken K2 och K3 skapar olika förutsättningar och konsekvenser 
för redovisningskonsultens arbete. Valet att undersöka redovisningskonsulter, och inte 
redovisare internt, grundades i vår uppfattning att redovisningskonsulter har större erfarenhet 
av olika företagsbranscher. Vi anser att de har en bättre uppfattning om olika typer av 
regelverk. Vi anser även att de är mer insatta i den aktuella regelförändringen och då även i 
hur skillnader mellan regelverken kan påverka deras arbete. 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Utifrån vårt problem hade vi ett förhållningssätt baserat på en ökad djupgående förståelse för 
redovisningskonsulters uppfattningar om den specifika situationen och kontexten kring 
problemet. Vi ville genom att samla in kunskap om verkligheten skapa en förståelse för 
problemet genom att undersöka hur respondenterna uppfattar påverkan och skillnader i 
redovisningsarbetet. Studien genomfördes genom att respondenterna berättade sin uppfattning 
och syn på verkligheten i den specifika situationen. Vi lade fokus på ett helhetsperspektiv och 
har skapat en inblick i sammanhanget där vårt valda problem ingår, något som Patel och 
Davidsson (2011) nämner är delar av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi insåg i ett tidigt 
skede att det var svårt att vara opartisk i forskningen. Det är mycket svårt att inte låta tidigare 
kunskap, uppfattningar och värderingar påverka valen och den forskning som bedrivs. Den 
bild och uppfattning vi har om verkligheten har till stor del styrt vår forskning och det har 
varit svårt att inte låta det påverka studien. Även studiens grundläggande värderingar ligger i 
att verkligheten är subjektiv då undersökningen utgått ifrån respondenternas uppfattning om 
verkligheten. Jacobsen (2002) ser den hermeneutiska kunskapsteorin som en förståelsebaserad 
metod grundad i tolkningar som är styrd av undersökarens värderingar och intressen. Samtliga 
individer agerar subjektivt och individen som värderar gör det utifrån sin preferens där 
metoden väljs utifrån personliga tankar och åsikter. Jacobsen (2002) menar att verkligheten är 
konstruerad av människor och därför måste studeras genom undersökning av hur individer 
uppfattar verkligheten. Studien genomfördes med stöd av tidigare forskning och med insikt i 
valt förhållningssätt. Medvetenhet och diskussioner har varit en stor del av vår 
forskningsprocess och valmöjligheter och problem har setts ur olika perspektiv.  
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3.3 Undersökningsmetod 
Vår undersökningsmetod styrdes utifrån den form av information vi valde att samla in. Syftet 
med vår studie var att beskriva och analysera redovisningskonsultens uppfattning om 
skillnader i regelverken K2 och K3 samt förstå och förklara hur skillnader mellan regelverken 
påverkar redovisningskonsultens arbete. Fokus var att undersöka hur våra respondenter 
upplevde det studerade problemet och utifrån deras värderingar få en uppfattning om deras 
syn på det specifika ämnet. Då vårt fokus var att få en djupgående förståelse valde vi att 
koncentrera oss på ett fåtal respondenter för utförlig och mer ingående information. Vi ville 
skapa en tydlig uppfattning om respondenternas föreställning som vi menar inte kunde uppnås 
genom mätning eller information som siffror. Vi valde därför ett kvalitativt angreppssätt i 
studien. Kvalitativ metod samlar information i form av ord med fokus på hur individer tolkar 
och uppfattar ett fenomen (Jacobsen, 2002). Studiens främsta syfte med angreppssättet var att 
förstå innebörden av vårt valda fenomen genom att förstå hur samtliga delar samverkar. Vi 
såg en stor tyngd i den subjektiva verkligheten, något som Merriam (1994) menar skapas 
utifrån respondenterna. I enlighet med Merriam (1994) har vi sett verkligheten som ett resultat 
av samspel mellan individer och utgångspunkten har varit åsikter och uppfattningar istället för 
fakta. Vår studie har även fokuserats kring mål mot förståelse och beskrivningar av det valda 
ämnet, något som Merriam (1994) beskriver som en kvalitativ undersökningsmetod. 

3.4 Forskningsansats 
För att få en förståelse för vad regelverkens skillnader har för inverkan på 
redovisningskonsultens arbete utgick vi i vår studie utifrån regelverken samt tidigare 
forskning inom principbaserad- och regelbaserad redovisning för att skapa oss en uppfattning 
om problemets omfattning och syn på verkligheten. Vi utvecklade en intervjuguide med 
relevanta frågor utifrån teorier och samlade sedan in data genom djupintervjuer med 
redovisningskonsulter. Tillvägagångssättet när forskare går från tidigare teori på det vis som 
vi gjort kallas för en deduktiv forskningsansats (Jacobsen, 2002). En sådan ansats menar vi 
lämpade sig bäst då vi vid studiens början hade en del värderingar, reflektioner och 
förväntningar kring problemet. Merriam (1994) menar att kvalitativa studier oftast används 
för att skapa teorier och att teorins plats i en undersökning i stor utsträckning är beroende av 
vad forskaren känner till inom ett specifikt område. Hur forskare skildrar teorier mot 
verkligheten är ett av de huvudsakliga problemen i vetenskaplig forskning (Patel & 
Davidsson, 2003). Induktion, deduktion och abduktion är tre ansatser som utgör alternativ för 
hur forskare kan genomföra studier (Jacobsen, 2002). 

Inför vår studie var det svårt att inte ha en uppfattning eller förväntning på problemet eller det 
eventuella resultatet. Att inledningsvis genomföra intervjuer med redovisningskonsulter innan 
vi studerat området själva anser vi inte hade varit lika givande för studien. Vi menar därför att 
en induktiv ansats därför hade varit svår att genomföra med den arten av resultat vi ville 
uppnå. Jacobsen (2002) menar att den deduktiva ansatsen innebär att forskaren först skapar 
förväntningar och verkligheten och sedan går ut och samlar information. Alveson och 
Sköldberg (2008) anser att den deduktiva ansatsen har en tendens att rikta in sig på ett 
specifikt fall, vilket kan generera en mindre riskfylld ansats. Alvesson och Sköldberg (2008) 
menar att induktionen kan innebära ett riskfyllt steg när observationer ska generaliseras till en 
allmän sanning. En induktiv slutledning kan således vara svår att applicera på andra 
situationer än just den som är undersökt (ibid). 
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3.5 Datainsamling 

3.5.1 Sekundärdata 
Vi började inledningsvis studera tidigare forskning för att skapa oss en bild av vad andra 
belyst inom området. Vi studerade även vilken typ av litteratur tidigare forskare använt sig av 
vilket enligt Ejvegård (2009) är ett bra sätt att hitta relevanta delar inom 
undersökningsområdet. En nackdel med sekundärdata är att den kan vara inhämtad för andra 
ändamål än vårt då forskaren kan ha en annan problemställning (Jacobsen, 2002). Efter att ha 
valt studiens inriktning besökte vi biblioteket för insamling av relevant litteratur. Där fann vi 
framförallt information om redovisningens grunder och de olika regelverken. Information om 
principbaserade och regelbaserade regelverk regelverkens påverkan på redovisaren är till 
största del inhämtat från vetenskapliga artiklar. Vi har använt biblioteksdatabaser som 
Summon, FAR SRS, ABI/Inform och Emerald och Google Scholar. Sökord vi använt är bland 
annat: principles based accounting, rules based accounting, K3, K2, accountant och preparer. 

De vetenskapliga artiklar vi använt i den teoretiska referensramen är till största del av 
internationell karaktär. Det är studier som ofta är gjorda på stora börsnoterade företag vilket 
kan påverka användbarheten för oss som avser att undersöka mindre företag. Även 
regelverken som dessa börsnoterade företag redovisar efter skiljer sig åt jämfört med 
regelverken K2 och K3 som vi avser undersöka i vår studie. Vi är därför medvetna om att det 
kan föreligga olikheter men anser ändå att artiklarna tillför vår studie viktig information. 

3.5.2 Primärdata 
För insamling av primärdata till vår studie har vi valt att genomföra fyra öppna individuella 
besöksintervjuer med redovisningskonsulter. Intervjuerna tog plats på respondenternas 
respektive arbetsplatser, vilket Häger (2007) menar ökar respondentens bekvämlighet. 
Jacobsen (2002) menar att ett av de vanligaste sätten att inhämta primärdata är genom 
besöksintervjuer och att fördelen med besöksintervjuer på respondentens kontor är att 
vederbörande känner sig mer bekväm och trygg vilket gör att intervjupersonen kan tala friare 
(Jacobsen, 2002). Vi menar att det vid en besöksintervju var lättare att föra ett öppet och 
givande samtal med respondenten. Det finns även risk för att respondenten påverkas av 
intervjuarens närvaro i sina svar, vilket kan få en negativ effekt på resultatet av intervjun. Vi 
har valt att genomföra öppna intervjuer med våra respondenter för att kunna ha en öppen 
diskussion och ha möjlighet att ställa följdfrågor. Det eftersom vårt syfte är att få 
redovisningskonsulters uppfattning och syn på hur deras arbete påverkas av skillnader mellan 
regelverken K2 och K3. 

Vid intervjuerna ville vi att respondenten skulle få möjlighet att tala fritt om varje fråga men 
samtidigt inte sväva iväg utanför de fokusområden vi är intresserade av. Vi har därför vid 
varje intervjutillfälle använt oss av en semistrukturerad intervju. Ett sådant upplägg är 
lämpligt när syftet är att låta respondenten få utforma egna svar om ett specifikt tema 
intervjuaren är intresserad av (Patel & Davidson, 2011). Vi har i intervjuerna använt oss av en 
intervjuguide (se bilaga 3) som har behandlat de områden vi velat besvara enligt syftet och 
problemställningen i vår studie. Intervjuguiden ger utrymme för öppen diskussion och för att 
gå på djupet i respondentens åsikter ställde vi ofta följdfrågor under intervjun och bad 
respondenten utveckla sina resonemang. För att minimera risken att missa relevant 
information från respondenterna har vi spelat in intervjuerna. På så sätt kan vi i efterhand gå 
tillbaka och säkerställa att vi inte missat eller missuppfattat någon information. Jacobsen 
(2002) menar att det är bra att spela in intervjuer då minnet snabbt kan glömma bort 
information. En nackdel med inspelning är dock att respondenten kan känna sig obekväm och 
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inte våga svara sanningsenligt (ibid). Vi anser dock att möjligheten att kunna lyssna igenom 
intervjuerna överväger nackdelarna. 

3.5.3 Urval 
Vi valde att intervjua redovisningskonsulter som arbetar med företag som står inför valet 
mellan regelverken K2 och K3 då syftet med studien var att skapa oss en förståelse för hur 
redovisningskonsultens arbete påverkas av skillnaderna mellan regelverken K2 och K3. 
Respondenter med olika bakgrund och varierande yrkeserfarenhet valdes för att få mer 
nyanserade svar. Respondenternas yrkeserfarenhet som redovisningskonsult varierar mellan 
2-22 år. Samtliga respondenter har dock minst tio års erfarenhet inom redovisningsyrket och 
har arbetat med företag inom olika branscher. Kravet på erfarenhet var viktigt för att de skulle 
kunna ge oss tillförlitliga svar. Det är viktigt att respondenterna har god kunskap för att 
slutresultatet ska bli tillförlitligt och Merriam (1994) menar att valet av respondenter är 
avgörande för att kunna samla in giltig information till studien. Urvalet är gjort bland 
redovisningskonsulter i Halmstad. Den geografiska avgränsningen gjordes både med hänsyn 
till tid och av kostnadsskäl och kan klassas som ett bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2002). 
Urvalet gjordes genom en internetsökning av revisions- och redovisningsföretag med kontor i 
Halmstad. Vi valde sedan slumpmässigt ut större och mindre byråer och hittade där 
information antingen om personer som arbetar som redovisningskonsulter eller 
kontaktuppgifter till byrån. På de byråer där det fanns flera personer inom samma befattning 
och erfarenhet valde vi slumpmässigt ut personer och kontaktade dem genom telefonsamtal. 
På de byråer där det inte fanns kontaktuppgifter eller uppgifter direkt till 
redovisningskonsulter på hemsidan kontaktade vi byråns växel och bad att få kontakt med en 
person med rätt befattning och erfarenhet. Respondenterna valdes utifrån deras individuella 
erfarenhet och bakgrund och inte beroende på vilken byrå de arbetar på. 

Vi var medvetna om att insikten i regelverken kunde variera då implementeringen inte 
påbörjats fullt ut. För att säkerställa att respondenterna hade samma förutsättningar och insikt 
i konkreta skillnader mellan regelverken använde vi därför ett underlag med grund i de 
fokusområden vi valt (bilaga 2). Samtliga intervjuer genomfördes i Halmstad på respektive 
byrå genom personliga möten. Nedanstående tabell (tabell 3.5.3) sammanställer information 
om samtliga intervjuer och respondenter. 

Företag Respondent Befattning Datum 
PwC Bjärehäll, 

Thomas 
Auktoriserad 
redovisningskonsult 

2013-04-03 

Redovisningskonsulterna 
J Hägglund 

Nilsson, Anita Redovisningskonsult 2013-04-04 

Akridi Pålsson, Jessica Auktoriserad 
redovisningskonsult 

2013-04-03 

Baker Tilly Svensson, Helen Auktoriserad 
redovisningskonsult 

2013-04-02 

Tabell 3.5.3Sammanfattande tabell över intervjuer, egen upparbetning 

3.6 Operationalisering 
Vår studie genomfördes genom att insamla empiri genom individuella intervjuer. Innan vi 
genomförde intervjuerna utvann vi studiens centrala begrepp och översatte de teoretiska 
begreppen till intervjufrågor, en process som Patel och Davidsson (2011) kallar 
operationaliseringsprocessen. Vid formulering av frågor var det fokus på att konstruera öppna 
frågor som respondenterna kunde svara på med egna ord, något som Patel och Davidsson 
(2011) menar är viktigt i en kvalitativ studie. Vi utgick från samma struktur och centrala 
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begrepp som vi använt i den teoretiska referensramen: principbaserad och regelbaserad 
redovisning, K2 och K3 samt redovisningskonsulten. 

Frågorna under respektive fokusområde utgick från den teoretiska referensramen och 
tydliggörs i bilaga 2. Frågorna 1-2 hade för avsikt att fånga redovisningskonsultens 
uppfattning om regelbaserad kontra principbaserad redovisning. Regelbaserad redovisning har 
tydliga regler och vägledning för hur transaktioner och tillgångar får och ska redovisas 
(Schipper, 2003). Principbaserad redovisning bygger på ekonomisk innebörd framför form 
vilket ger upphov till fler valmöjligheter i redovisningen (ibid). Frågorna 3-6 konstruerades 
för att få uppfattningar kring K-projektet och specifikt regelverken K2 och K3. Vi ville 
säkerställa att respondenterna, precis som tidigare forskning, ansåg att K2 är regelbaserat och 
K3 är principbaserat. Vi ville även fånga vilka konkreta skillnader inom de utvalda områden i 
regelverken som kan påverka redovisningskonsultens arbete. K3-regelverket är det tänkta 
huvudregelverket för onoterade bolag (BFN, 2007). Det är ett mer komplext regelverk och 
saknar tydlig vägledning (Broberg, 2011). K2 är enligt Drefeldt och Törning (2012a) ett 
förenklat regelverk med detaljerade regler och omfattande vägledning. Frågorna 7-13 avsåg 
att få redovisningskonsultens uppfattning gällande faktorer utifrån tidigare forskning som kan 
påverka redovisningskonsultens arbete. Faktorerna omfattar huruvida det professionella 
omdömet används i redovisningen samt vad det kan innebära för fördelar och nackdelar. 
Schipper (2003) menar exempelvis att redovisningskonsultens bedömningsförmåga och 
omdöme är en viktig komponent i redovisningen. Faktorerna omfattar även etik och moral 
och vad de olika regelverken ställer för krav på redovisningskonsulten i arbetet. Carmona och 
Trombetta (2008) menar att en redovisningskonsult behöver ha bättre kännedom om företags 
verksamhet vid redovisning enligt ett principbaserat regelverk. Redovisningskonsulten 
behöver även inneha mer kunskap och utbildning för att göra adekvata bedömningar och 
uppskattningar i ett principbaserat regelverk (Schipper, 2003; Sharman, 2008). Faktorerna 
omfattar även huruvida det finns skillnader i dokumentation och upplysningar i regelverken 
och hur de kan påverka redovisningskonsultens arbete. 

3.7 Empiri- och analysmetod 
Efter genomförda intervjuer började vi med att lyssna av de inspelade intervjuerna och 
transkribera innehållet. Det var tidskrävande men vi ansåg att det var värt tiden då det 
säkerställde att vi inte missat någon relevant aspekt. Det underlättade också arbetet med att 
sammanställa och kategorisera respondenternas svar. I kategoriseringen använde vi samma 
teman som i referensramen och intervjuguiden för att förenkla och ge en röd tråd för läsaren. 
Syftet med kategoriseringen var att förenkla respondenternas ofta uttömmande och detaljrika 
svar. Jacobsen (2002) menar att kategoriseringen är en förutsättning för att kunna jämföra 
respondenternas svar. För att lättare få en översikt och helhetsbild av varje respondents 
uppfattning valde vi att presentera varje respondents svar för sig uppdelat efter den valda 
kategoriseringen. Vi sammanfattade även respondenternas svar i en avslutande tabell som låg 
till grund för analysen. De teman som omfattades i tabellen var de som senare låg till grund 
för studiens slutsatser, varpå temat om principbaserad- och regelbaserad redovisning inte 
inkluderades. 

Strukturen i analyskapitlet utgår från strukturen i empirikapitlet bortsett från principbaserad- 
och regelbaserad redovisning. Det temat innefattades i studien för att säkerställa att vi kunde 
använda oss av forskning inom principbaserad- och regelbaserad redovisning till att studera 
regelverken K2 och K3. Därför är temat inte relevant att inkludera i analysen och slutsatsen. 
Analysen börjar med en förklarande modell över hur analysen genomförts. Under respektive 
tema jämfördes respondenternas svar med varandra och med tidigare forskning. Syftet med att 



 

24 
	  

jämföra respondenternas svar med teorin var inte främst att se om det fanns likheter eller 
olikheter utan att skapa en djupare förståelse för vad dessa likheter och olikheter beror på. 
Kapitlet avslutades med en sammanfattande tabell som sedan låg till grund för studiens 
slutsatser. 

3.8 Kritik 

3.8.1 Validitet 
Tre av våra fyra respondenter är auktoriserade redovisningskonsulter. Den person som inte är 
auktoriserad har stor erfarenhet inom redovisningsbranschen och är i fas att utbilda sig för att 
bli auktoriserad. Vi anser därför att samtliga respondenter hade tillräckligt med kunskap och 
erfarenhet för att svaren ska anses tillförlitliga. Jacobsen (2002) menar att respondenterna bör 
ha god kunskap inom det valda problemområdet och vara villiga att ge information. Svaren 
var i stort lika från de olika respondenterna, vilket vi menar ytterligare kan tyda på att tilltron i 
svaren kan anses stark. Under studiens gång har studien diskuterats ingående med andra 
studenter och kunniga lärare inom ämnet. Jacobsen (2002) menar att den interna giltigheten 
kan bedömas genom att forskaren kontrollerar studiens slutsatser mot andra. Det kan 
genomföras genom att låta sakkunniga inom ämnet uttala sig.  

Vi har i vår studie undersökt ett fåtal enheter och därför var generalisering inte en del av 
syftet. Frågorna som respondenterna svarade på var även delvis hypotetiska och utifrån deras 
egna personlig uppfattning, något som ytterligare försvårar generalisering. Vi menar därför att 
de inte kan anses vara representativa för en större population redovisningskonsulter och att vi 
därför inte kan dra några slutsatser som kan appliceras på hela branschen. Jacobsen (2002) är 
av den åsikten att det är svårt att generalisera i en kvalitativ ansats och att syftet istället är att 
förstå och fördjupa kunskapen inom olika begrepp genom att utveckla mer generella teorier ur 
det som undersökts. Det finns faktorer under intervjuer som kan påverka den externa 
giltigheten. Exempel på faktorer är intervjueffekten som innebär att en respondent under en 
intervju kan påverkas av hur personen som intervjuar uppträder, ser ut och inger förtroende 
(Jacobsen, 2002) Vi var under intervjuerna medvetna om eventuella påverkanseffekter och 
agerade på ett respektingivande och förtroendeingivande sätt.    

3.8.2 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet behandlar enligt Jacobsen (2002) en studies tillförlitlighet och lyfter 
frågan om något i studiens upplägg påverkat det framkomna resultatet samt om det är möjligt 
att återskapa undersökningen ännu en gång. Det finns aspekter som kan ha påverkat studiens 
resultat. En aspekt kan vara att respondenterna missuppfattat frågorna. Det menar vi dock 
säkerställdes med följdfrågor och gjorde att vi fick svar som motsvarar frågan. Som vi redan 
nämnt kan respondenten påverkas av intervjupersonerna. Det kan vara svårt att agera helt 
objektivt men vår medvetenhet kring problematiken har varit stor och vår uppfattning är att 
respondenterna inte påverkats i en grad som påverkat resultatet. En annan problematik som 
kan uppkomma och som forskare bör ta hänsyn till är kontexteffekten (Jacobsen, 2002). Den 
innebär att forskaren bör uppmärksamma och ta hänsyn till de omständigheter som studiens 
data samlades in under. Viktiga aspekter kan vara om intervjuer gjordes på plats eller via 
telefon och om respondenterna ansågs befinna sig i en avslappnad miljö. Studiens samtliga 
intervjuer gjordes personligen och på respektive företag, vilket ökade tillförlitligheten i 
studien. Samtliga intervjuer spelades in, vilket vi menar ökar reliabiliteten. Efter att materialet 
transkriberats skickade vi ut det till respondenterna så de fick godkänna det. Det är positivt 
om respondenterna får prata igenom intervjun efter intervjutillfället eller att de får läsa 
igenom det transkriberade materialet så att de återges på korrekt sätt (Häger, 2007). 
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4 Empiri 
 
I empirikapitlet presenteras den insamlade empirin som är relevant för att uppfylla syftet. Avsnittet 
inleds med en kort presentation av samtliga respondenter och följs av kapitel som är indelade efter de 
olika respondenterna. I varje respondents avsnitt följs samma struktur som intervjuguiden och i stort 
även strukturen från referensramen. Respondenterna identifieras genom respektive namn och inte 
arbetsgivare då deras svar utgår från deras egna personliga uppfattningar om ämnet och inte en 
eventuell uppfattning som företaget de arbetar för har. 
  

4.1 Presentation av respondenter 
Thomas Bjärehäll arbetar som auktoriserad redovisningskonsult och engagement leader på 
PwC i Halmstad. Arbetet går främst ut på att granska och godkänna andra kollegors arbete 
samt upprätthålla kundkontakt. Han har arbetat som redovisningskonsult i 22 år och drev 
tidigare en egen redovisningsbyrå tillsammans med en partner innan han och verksamheten 
blev förvärvad till PwC år 2007. 

Anita Nilsson har jobbat med redovisning i 25 år, både som egen företagare, som 
ekonomiansvarig i medelstora företag och nu sedan knappt tre år tillbaka som 
redovisningskonsult och revisor på Revisionskonsulterna J Hägglund AB. Hon genomgår just 
nu utbildning till att bli auktoriserad redovisningskonsult.  

Jessica Pålsson har studerat valfritt ekonomiskt program på Högskolan i Halmstad samt 
miljöredovisning i Växjö. Hon har jobbat på Akridi i elva år som redovisningskonsult och är 
sedan en tid tillbaka auktoriserad redovisningskonsult. Hon har sedan anställningen på Akridi 
även arbetat som revisor i små och medelstora bolag.  

Helen Svensson studerade till ekonom i Jönköping och arbetar idag som auktoriserad 
redovisningskonsult och revisorsassistent på Baker Tilly i Halmstad. Där arbetar hon med 
redovisning och revision i framförallt mindre men även större företag. Helen har arbetat på 
Baker Tilly i sju år och innan hon började arbeta där arbetade hon på ekonomiavdelningar på 
flera olika företag av olika storlek och på en revisionsbyrå i Varberg.  

4.2 Thomas Bjärehäll 

4.2.1 Principbaserad och regelbaserad redovisning 
Bjärehäll menar att regelbaserade regelverk är enklare att tillämpa då det finns en färdig mall 
att följa utan möjliga avsteg. Han menar dock att den rättvisande bilden för bolagets 
verksamhet kan ifrågasättas vid tillämpningen av ett regelbaserat regelverk. De detaljerade 
reglerna gör att företaget begränsas i hur redovisningen kan utformas. Principbaserade 
regelverk kräver mycket mer eget kunnande och att erfarenheten styr vad som inkluderas i 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild. Principbaserad redovisning innebär enligt 
Bjärehäll att mallen läggs åt sidan och att redovisning upprättas mer på egen hand. Det ger 
mer utrymme för egen tolkning och möjliggör att en högre grad av rättvisande bild av 
företagets ställning kan uppnås. 

4.2.2 Skillnader mellan regelverken K2 och K3 
Överlag är Bjärehäll positiv till K-projektet då BFN delat upp företag i olika kategorier och 
genom det tydliggör att det finns olika typer av bolag som behöver olika regelverk. Bjärehäll 
menar att det är bra att kategorierna får olika regler att följa men att det i längden kan bli svårt 
att ha fyra olika spår då det på sikt finns en risk att regelverken tangerar varandra och då blir 
svåra att skilja på. 
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Bjärehäll ser olika fördelar och nackdelar där tillämpningen och redovisningen skiljer sig 
mellan regelverken. Bjärehäll menar att tillämpning av K3 kan skapa förvirring för många 
parter då det inte är lika klart och styrt som K2. Årsredovisningen kommer troligtvis innehålla 
mer information och bli svårare att tyda för en del parter. Bjärehäll ser K2 som ett 
regelbaserat regelverk då det är mer regelstyrt gällande hur poster ska redovisas och vad som 
får och inte får skrivas i årsredovisningen. K3 ser han som ett principbaserat regelverk då det 
är mer fritt gällande vad som kan skrivas i årsredovisningen för att ge en rättvisande bild. 
Bjärehäll anser att K3 är mer öppet för redovisningskonsultens egna utsvävningar. 

Materiella anläggningstillgångar 
Bjärehäll anser att komponentansatsen kommer kräva merarbete för redovisningskonsulten. 
Svårigheten kommer bli att bedöma vad anläggningstillgångens olika delar är värda samt att 
fastställa den korrekta nyttjandeperioden. Bjärehäll menar att det kan uppstå besvärliga frågor 
och bedömningssituationer. Komponentansatsen skapar en mer rättvis bild av företags 
verksamheter men är komplicerad och tidskrävande. Beträffande bestämning av 
nyttjandeperiod menar Bjärehäll att det används mycket schabloner även vid tillämpning av 
principbaserade regelverk och att skillnaden mellan K2 och K3 inte är så stor för 
redovisningskonsultens arbete. Med grund i att uppskrivning nästan aldrig görs på något annat 
än mark och byggnad menar Bjärehäll att de skillnaderna inte kommer påverka arbetet. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Bjärehäll anser att uppskrivningar av immateriella tillgångar kan komma att medföra problem 
för redovisningskonsulten. Svårigheten ligger framförallt i att bedöma vad det korrekta värdet 
är. Vid köp är värdet på tillgången vad köparen är beredd att betala men vid egenupparbetade 
immateriella tillgångar anser Bjärehäll att det blir betydligt svårare och tidskrävande att 
fastställa ett värde. Bjärehäll anser därför att arbetet med immateriella anläggningstillgångar 
kommer vara mer tidskrävande i K3 än K2.   

Finansiella anläggningstillgångar 
Möjligheten som finns i K3 att värdera finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde 
menar Bjärehäll kan innebära en större arbetsbörda för redovisningskonsulten. Verkligt värde 
kan vara svårt att bedöma då det är en ögonblicksbild och något som alltid ställs frågor kring. 
På aktier i ett börsnoterat bolag menar Bjärehäll att det är relativt enkelt att ta fram ett verkligt 
värde. Han menar dock att det finns andra finansiella anläggningstillgångar där det är svårare 
att hitta uppgifter om verkligt värde. Det kan då bli tidskrävande att ta fram relevanta 
underlag för att kunna göra en korrekt bedömning, vilket skapar merarbete för 
redovisningskonsulten i K3 jämfört med K2. Att det är tvingande att redovisa uppskjuten skatt 
i K3 anser Bjärehäll inte kommer skapa någon stor påverkan på arbetet. Han menar att det är 
en naturlig del att företag som väljer att tillämpa K3 ska redovisa det. 

Skulder och avsättningar 
Bjärehäll anser att skillnaderna som finns i K2 och K3 gällande avsättningar och skulder inte 
kommer få någon direkt påverkan på arbetet som redovisningskonsult. Nuvärdesberäkningar 
och frågeställningen när en skuld ska tas upp orsakar inga större svårigheter. Bjärehäll menar 
att mycket i arbetet med skulder och avsättningar hänför sig till god redovisningssed. 

Upplysningar om förvaltningsfastigheter 
Bjärehäll anser att skillnaderna mellan regelverken gällande upplysningar om 
förvaltningsfastigheter inte kommer skapa någon större påverkan och skillnad i arbetet vid 
tillämpning av K2 jämfört med K3. Företag med fastigheter tar ofta fram underlag för den 
typen av information internt även om kravet på att redovisa det externt inte funnits. 
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4.2.3 Redovisningskonsultens arbete i principbaserade respektive regelbaserade regelverk 

Professionellt omdöme 
Bjärehäll anser att principbaserade regelverk ställer högre krav på redovisningskonsulten då 
den typen av regelverk är mer öppen för tolkningar. Kravet på professionellt omdöme menar 
han kan leda till en diskussion med revisorn i bolaget som kanske är av andra åsikter. 
Diskussionen och kommunikationen mellan olika parter i övrigt kan även det öka. Enligt 
Bjärehäll kan det bli godtyckligt att använda professionellt omdöme i redovisningen eftersom 
varken revisorer och redovisningskonsulter är stöpta i samma form. Bjärehäll anser att 
principbaserade regelverk kan sväva ut då det är mer öppet för tolkning och olika 
redovisningskonsulter kan se det på olika sätt. Bjärehäll lyfter även frågan om vad som är 
rättvisande bild och om olika personer kan se det på olika sätt. I regelbaserade regelverk 
menar han att det inte är några problem då mycket är klart och tydligt. I principbaserade 
regelverk menar Bjärehäll dock att den rättvisande bilden kan vara olika för olika personer, 
vilket kan vara en nackdel. Fördelarna med att använda professionellt omdöme menar 
Bjärehäll är att det kan ge en mer rättvisande bild av företagets ställning. 

Etik och moral 
Vad gäller yrkeskårens etik och moral menar Bjärehäll att mycket handlar om förtroende och 
tydliggör att egna aspekter inte kan inkluderas i redovisningen oavsett vilket regelverk som 
tillämpas. Bjärehäll anser att det ligger ett stort ansvar på redovisningskonsulten i stort och att 
det inte skiljer sig beroende på vilket regelverk som tillämpas. 

Kunskap och utbildning 
Bjärehäll menar att en redovisningskonsult alltid måste vara insatt i kundens verksamhet för 
att göra ett bra arbete. Han menar inte att de olika regelverken kommer skapa olika behov av 
hur insatt redovisningskonsulten behöver vara. Är konsulten inte insatt i företagets 
verksamhet kan den inte göra ett bra jobb anser Bjärehäll.  

Bjärehäll menar att det kan finnas olika krav på kompetens av den som upprättar redovisning 
enligt regelbaserade regelverk jämfört med principbaserade regelverk. Framförallt menar han 
att det krävs kompetens för att vägleda företagen in i rätt regelverk vid valet men att det även 
kommer krävas ytterligare kompetens i den löpande redovisningen. Bjärehäll menar vidare att 
det kan krävas mer utbildning vid tillämpning av principbaserade regelverk då det är mer 
öppet för bedömningar. För att redovisningskonsulter ska kunna göra rätt val och 
bedömningar krävs mer kunskap och därav även ett utökat behov av utbildning. 

Dokumentation och upplysningar 
Bjärehäll är av uppfattningen att principbaserade regelverk ställer högre krav på 
dokumentation då företag mer frekvent hamnar i olika bedömningssituationer som kräver det. 
Bedömningar och förutsättningar kan ändras och då menar Bjärehäll att det krävs 
dokumentation som underlag. I årsredovisningen ska företag oavsett regelverk som tillämpas 
ta med underlag och förtydliga vissa delar. Dock anser Bjärehäll att företag måste redovisa 
mer information om de tillämpar principbaserade regelverk då det kräver ett förtydligande 
kring vilka metoder som använts och vilka bedömningar som gjorts. 

4.3 Anita Nilsson 

4.3.1 Principbaserad och regelbaserad redovisning 
Nilsson menar att regelbaserade regelverk i relation till principbaserade regelverk är snävare 
och mer styrda av tydliga regler över vad som är tillåtet och inte. Nilsson menar att 
principbaserade regler är mer fria och att de innebär fler valmöjligheter och en möjlighet att 
forma redovisningen, vilket Nilsson ser som en fördel. Nilsson menar även att upprättandet av 
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bokslut och årsredovisning går snabbare vid tillämpning av regelbaserade regelverk och att 
det blir enklare och billigare för företag. Nackdelen är dock att redovisaren blir begränsad och 
inte har samma valmöjligheter i redovisningen. Nackdelen med principbaserade regelverk 
menar Nilsson är att de är mer komplexa och ställer högre krav på kompentens hos 
redovisningskonsulten. 

4.3.2 Skillnader mellan regelverken K2 och K3 
Nilsson har en positiv inställning till K-projektet och tycker det är ett bra initiativ. Den 
positiva inställningen menar Nilsson grundas i att regelverken samlas till ett ställe. Nilsson 
anser att det därför blir smidigare att tillämpa regelverken i arbetet och utgå från ett regelverk 
istället för att slå på olika ställen mellan olika exempel och rekommendationer. 

Gällande fördelar och nackdelar med tillämpning av K2 och K3 menar Nilsson att K2 
kommer bli lättare och gå snabbare att tillämpa. K3 ger mer utrymme för 
redovisningskonsultens egna bedömningar då det inte är lika uppenbart och tydligt vad som är 
rätt och fel. Nilssons uppfattning är att K2 är regelbaserat och att K3 är principbaserat. Hon 
anser att K2 är enklare att följa och att K3 ger mer utrymme till den som redovisar. Det kan 
dock bli svårare för den som redovisar att tillämpa K3 just på grund av de ökade 
valmöjligheterna och kraven. 

Materiella anläggningstillgångar 
Nilsson anser att det kommer gå snabbare att upprätta bokslut och justeringar gällande 
materiella anläggningstillgångar vid tillämpning av K2 i relation till K3. Nilsson menar att 
komponentansatsen är en viktig fråga då det kan bli en stor mängd extraarbete med att ta fram 
uppgifter om livslängd på olika komponenter i en anläggningstillgång. Nilsson anser att det 
kommer bli ett tidskrävande arbete som kommer slå mot kundens kostnader. Hon anser att 
företagen i regel inte har särskilt bra struktur över sina anläggningstillgångar att de flesta 
företag inte har ett aktuellt anläggningsregister.  

Immateriella anläggningstillgångar 
Nilsson menar att skillnaderna som finns mellan regelverken K2 och K3 gällande 
immateriella anläggningstillgångar inte kommer påverka det löpande arbetet. Även om 
möjligheten finns i K3 att aktivera egenupparbetade tillgångar anser Nilsson att det inte 
kommer ta mer tid att utföra arbetet för redovisningskonsulten. Nilsson menar även att det 
inte ställs några ytterligare krav på kunskap för att tillämpa K3 i det här fallet.  

Finansiella anläggningstillgångar 
Nilsson anser att begränsningen som finns i K2 beträffande att företag endast får värdera 
finansiella instrument till anskaffningsvärde innebär en enorm förenkling. Det som Nilsson 
menar skulle kunna innebära extraarbete i K3 är möjligheten till värdering till verkligt värde. 
Aktier i börsbolag skapar inga svårigheter men andra finansiella instrument kan vara svårare 
att beräkna ett verkligt värde på. Nilsson betonar att svårigheten kommer variera beroende på 
vilken ordning företag har på sina aktie- och avräkningsnotor. Gällande kravet i K3 att 
redovisa uppskjuten skatt hävdar Nilsson att det inte kommer innebära merarbete eller vara 
några svårigheter kunskapsmässigt. Hon ser det snarare som en naturlig och väsentlig påföljd 
att redovisa uppskjuten skatt. 

Skulder och avsättningar 
Nilsson anser att skillnaderna mellan regelverken gällande skulder och avsättningar inte 
kommer påverka arbetet något nämnvärt. Att nuvärdesberäkna skulder eller välja att ta upp 
informella förpliktelse menar Nilsson inte kommer påverka arbetet för redovisaren. 
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Upplysningar om förvaltningsfastigheter 
Nilsson anser att företag med mycket förvaltningsfastigheter som väljer att redovisa enligt K3 
kommer skapa extraarbete genom att upplysningar måste tas fram. Nilsson menar att K2 blir 
en klar förenkling men att de redan idag tar fram en del värden för fastigheter, exempelvis 
verkligt värde. Överlag anser ändå Nilsson att skillnaden om upplysningar om 
förvaltningsfastigheter i K2 och K3 kommer skapa en väsentlig skillnad beträffande 
redovisningskonsultens arbetsinsats. 

4.3.3 Redovisningskonsultens arbete i principbaserade respektive regelbaserade regelverk 

Professionellt omdöme 
Nilsson anser att principbaserade regelverk kommer ställa högre krav på det professionella 
omdömet hos redovisningskonsulter vid upprättandet av bokslut. Nilsson menar att den ökade 
friheten i redovisningsval medför att kraven på att göra korrekta bedömningar ökar i 
principbaserade regelverk. Nilsson betonar att det krävs erfarenhet och att nya konsulter 
kommer ha svårigheter i bedömningssituationer och situationer med tolkningsmöjligheter. 
Nilssons uppfattning är att regelbaserade regelverk är mer fyrkantiga och inte ställer samma 
krav som principbaserade regelverk. Nilsson ser dock de ökade valmöjligheterna i 
principbaserade regelverk som något positivt då det finns fler möjliga sätt att redovisa på. Det 
är mer öppet och ger möjlighet att redovisa på ett mer optimalt sätt för respektive företag. En 
nackdel menar Nilsson är att det blir svårare att bedöma vad som är rätt och vad som är fel i 
redovisningen och att det kan bli svårare för intressenter att bedöma om det är en rättvisande 
bild som avspeglas i årsredovisningen. En fördel med regelbaserade regelverk anser Nilsson 
är att intressenter kan känna sig mer trygga i att redovisningen i lika stor utsträckning inte är 
formad för företagets bästa utan speglar verkligheten på ett mer realistiskt sätt. 

Etik och moral 
Nilssons åsikt är att varje redovisnings- och revisionsbyrå har en viss nivå av moral och etik 
men att principbaserade regelverk ställer högre krav på etik och moral. Nilsson anser att det 
beror på att regelbaserade regelverk inte utsätter redovisaren för några bedömningar eller 
tolkningar. Det mer tydligt vilka valmöjligheter som finns och vad som är rätt eller fel. 
Nilsson menar att principbaserade regelverk ger utrymme för större valmöjligheter. Hon 
tydliggör dock att redovisaren fortfarande måste hålla sig inom ramarna och att det inte 
innebär att redovisaren får redovisa hur som helst. Nilsson menar dock att det är svårare att 
säga vad som är rätt och fel, vilket ställer högre krav på etik och moral vid redovisning av en 
rättvisande bild. Nilsson menar även att mycket av ansvaret ligger hos företaget då de förser 
deras redovisningskonsult med rätt information och underlag för beslut och bedömningar. 

Kunskap och utbildning 
Nilsson menar att det oavsett regelverk alltid är viktigt att vara insatt i företags verksamhet 
och att det inte kommer vara någon stor skillnad beroende på vilket regelverk som tillämpas. 
Reko ställer redan idag högra krav på redovisningskonsulten gällande det. 

Gällande kompetenskrav berättar Nilsson om att Reko även ställer krav på vidareutbildning 
för att behålla auktorisationen hos redovisningskonsulter. Nilsson menar att utbildningskravet 
alltid är viktiga i branschen och att det snarare är erfarenheten som kommer hamna i fokus 
och spela roll vid tillämpning av regelverken. Brist på erfarenhet menar Nilsson kan göra det 
svårt att redovisa enligt K3 där många bedömningar krävs. Nilsson anser att det kommer 
krävas mer kompetens hos redovisningskonsulter som redovisar enligt ett principbaserat 
regelverk jämfört med ett regelbaserat regelverk. Det beror framför allt på att det uppkommer 
fler bedömningssituationer. Nilsson tror att de stora redovisningsbyråerna kan komma att göra 
uppdelningar av personalen och ha delar som enbart arbetar med regelbaserad redovisning 
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eller enbart arbetar med principbaserad redovisning. Beträffande utbildning finns det idag ett 
visst krav på vidareutbildning för att få behålla auktorisationen men Nilsson anser inte att det 
kommer påverkas beroende på tillämpning av regelverk. Nilssons åsikt är att kraven på ökad 
kompetens kommer tillgodoses med de krav som finns på utbildning idag. 

Dokumentation och upplysningar 
Nilsson berättar att de på hennes arbetsplats har väldigt mycket underlag och dokumentation i 
arbetet. Dels har de dokumentation som underlag för transaktioner och dels för att kunna 
friskriva sig ansvar vid en eventuell tvist gällande vad siffror grundas på eller kommer ifrån. 
För deras del kommer dokumentationen inte öka vid tillämpning av något av regelverken. 
Nilsson anser att kraven på dokumentation generellt sett kommer vara samma oavsett vilket 
regelverk som tillämpas. Nilssons uppfattning är att dokumentationskraven kommer vara höga 
i allmänhet både för de som tillämpar regelbaserade och principbaserade regelverk. 

4.4 Jessica Pålsson 

4.4.1 Principbaserad och regelbaserad redovisning 
Pålsson menar att regelbaserade regelverk är mer styrda och att det finns fasta regler för hur 
redovisningen ska upprättas. Principbaserade regelverk menar Pålsson kommer ge upphov till 
fler bedömningssituationer då det innebär öppen tolkning av regelverket. Pålssons uppfattning 
är att det i principbaserade regelverk inte står utförligt beskrivet hur redovisningen ska 
upprättas och att det kan öka kravet på erfarenhet. Pålsson tror att det kan bli svårt för 
redovisningskonsulter med begränsad erfarenhet att arbeta med principbaserade regelverk. 
Dock menar hon att principbaserade regelverk med begränsad vägledning i regelverket kan 
vara positivt då olika situationer kan tolkas på nya sätt. Pålsson anser att regelbaserade 
regelverk kan vara en förenkling då det tydligare står angivet vad och hur en post ska 
redovisas. Det kan däremot vara en nackdel att redovisningen alltid sker på samma sätt och 
det finns risk att redovisningen upprättas i gammal vana anser Pålsson. 

4.4.2 Skillnader mellan regelverken K2 och K3 
Pålsson är positiv till bokföringsnämndens K-projekt då regelverken samlas för samtliga 
företag. Även om det inte är helt färdigt och att det initialt kan uppstå problem anser hon att 
det på sikt kommer bli bra. Pålsson menar att det är positivt att inte behöva söka vägledning i 
ÅRL, BFN:s vägledning och RR:s rekommendationer för att redovisa en viss händelse utan 
istället kunna förhålla sig till ett enda regelverk. 

Fördelen med att tillämpa K2 menar Pålsson är framförallt att de mindre bolagen, utan några 
särskilda intressenter, betydligt enklare kan upprätta en årsredovisning och på så sätt minska 
kostnaderna för redovisningstjänster. Hon anser att det är bra att det sker en förenkling för 
företag med få intressenter. Pålsson menar att en nackdel med K2 är att det inte alltid ger en 
rättvisande bild av företagets ställning. Det kan ge knapphändig information till en extern 
intressent om företagets verksamhet. Koncernredovisningen i K3 är mer komplicerad och kan 
kräva utbildning inom det specifika området. Pålssons uppfattning är att K3 är lite mer 
komplicerat och principbaserat medan K2 är regelbaserat och innehåller förenklingar. 

Materiella anläggningstillgångar 
Pålsson anser att det gällande skillnader vid redovisning av materiella anläggningstillgångar 
framförallt är komponentansatsen som kommer påverka arbetet. Redovisningskonsulter 
kommer behöva lägga mer tid på de företag som har anläggningstillgångar som måste delas 
upp på komponenter och det kommer krävas merarbete och tid att ta fram mer verkliga värden 
istället för att använda schabloner för nyttjandeperioder. Pålsson anser att det kommer bli 
ännu viktigare att ha struktur på anläggningsregister och uppsikt över utrangeringar av 
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materiella anläggningstillgångar. Det kommer ta mer tid och det är en kostnad som Pålsson 
menar kommer slå mot kunden. Hon menar dock att det är positivt för redovisningen generellt 
då det kommer ge en mer rättvisande bild av företagets ställning. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Gällande immateriella anläggningstillgångar anser Pålsson att det främst är i valet av 
regelverk som det kommer bli merarbete för redovisningskonsulter. I det löpande arbetet 
kommer tillämpning av de olika regelverken inte påverka arbetet. Anledningen till det menar 
Pålsson är att skillnaderna i stor grad är valbara och inte tvingande. Att företag exempelvis 
kan välja att göra uppskrivningar i K3, inte att det är tvingade. Pålsson anser att det därför i 
den aspekten inte kommer skilja sig så mycket i arbetet för redovisningskonsulter. Skillnaden 
gällande egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar menar Pålsson enbart kommer 
påverka vid val av regelverk och inte senare i arbetet. 

Finansiella anläggningstillgångar 
Pålsson berättar att de på hennes arbetsplats idag främst arbetar med anskaffningsvärde på 
finansiella anläggningstillgångar. Det kan innebära extraarbete i K3 jämfört med K2 att 
värdera till verkligt värde. Pålsson anser att aktier i börsbolag inte är svårt att värdera då deras 
värden finns att hämta direkt på marknadsplatser. Däremot betonar Pålsson att företag kan ha 
andra finansiella anläggningstillgångar som kan vara svårare att beräkna ett verkligt värde på, 
vilket kan ta mer tid. Pålsson anser att uppskjuten skatt är onödigt att redovisa i små företag 
och att det inte har någon större betydelse. Att det i K3 är tvingande att redovisa uppskjuten 
skatt anser Pålsson kommer innebära extraarbete.  

Skulder och avsättningar 
Pålsson uppmärksammar möjligheten som finns i K3 att ta upp informella skyldigheter som 
en skuld. Pålsson anser att det kan bli svårigheter att bedöma och få fram information om till 
vilket värde en skuld ska tas upp, vilket kan kräva mer tid och kunskap hos 
redovisningskonsulten. 

Upplysningar om förvaltningsfastigheter 
Pålssons uppfattning är att det för företag som väljer att tillämpa K3 och som har mycket 
fastigheter till uthyrning kommer krävas extraarbete, både gällande att ta fram och redovisa 
upplysningar. Pålsson menar att det kommer krävas mer av dem som redovisningsbyrå men 
även av företaget de har som kund då de kommer behöva hjälpa till i arbetet att ta fram 
information. 

4.4.3 Redovisningskonsultens arbete i principbaserade respektive regelbaserade regelverk 

Professionellt omdöme 
Pålsson anser att kravet på professionellt omdöme kommer vara större i K3 än i K2. Det 
kommer exempelvis tydliggöras när verkligt värde ska beräknas. Pålsson menar att det vid 
utrymme för bedömningar kan bli så att redovisningskonsulten och revisorn gör olika 
bedömningar, vilket kan skapa problem. Pålsson menar att de situationerna i en högre 
omfattning kommer uppstå vid tillämpning av principbaserade regelverk. Hon ser positivt på 
att K3 ger ytterligare redovisningsval. Pålsson anser att det är mer öppet och ger möjlighet att 
redovisa på ett mer optimalt sätt för företaget. En nackdel kan vara att det blir svårare att 
bedöma vad som är rätt och fel i redovisningen. 

Etik och moral 
Pålsson anser att tillämpning av ett regelbaserat regelverk inte ställer lika stora krav på etik 
och moral. Den typen av regelverk utsätter inte redovisningskonsulten för bedömningar eller 
tolkningar i samma utsträckning som principbaserade regelverk. Pålsson menar att 
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redovisningskonsulter enbart följer de regler som ges av regelverket och att det står tydligt hur 
redovisning av poster ska ske och att det är antingen rätt eller fel. Principbaserade regelverk 
ger större valmöjligheter menar Pålsson. Hon förtydligar dock att det inte betyder att 
redovisningen får se ut hur som helst, utan att den fortfarande måste hållas inom de givna 
ramarna. Pålsson anser att det i principbaserade regelverk är svårare att säga vad som är rätt 
och fel, vilket ställer högre krav på etik och moral när redovisningskonsulter ska redovisa en 
rättvisande bild. Pålsson förtydligar att mycket av ansvaret även ligger hos företaget de har 
som kund då de bidrar med att förse byrån med rätt information och underlag. 

Kunskap och utbildning 
Pålsson anser huvudsakligen att redovisningskonsulter alltid behöver vara insatta i företags 
verksamhet och att det inte spelar någon roll vilket regelverk företag väljer att tillämpa. Dock 
har Pålsson uppfattningen att det möjligtvis kan ställas på sin spets i ett företag som tillämpar 
ett principbaserat regelverk där det ibland behövs mer information från företaget. När det 
finns många externa intressenter menar Pålsson att kraven ökar på att redovisningen ger en 
rättvisande bild av företaget, något som medför att kravet att vara insatt i verksamheten ökar 
för redovisningskonsulten. 

Gällande kompetenskrav anser Pålsson att redovisningskonsulter i ett regelbaserat regelverk i 
stort sett kan läsa innantill och följa reglerna medan principbaserade regelverk ställer mer 
omfattande krav på hur reglerna ska tolkas och hur bedömningar ska göras. Pålssons 
uppfattning är även att det krävs mer erfarenhet och kompetens i det senare regelverket. 
Pålsson anser inte att utbildningskraven kommer påverkas beroende på vilket regelverk som 
tillämpas utan att det snarare är erfarenhet som kommer vara viktigt. Pålsson menar att en 
redovisningskonsult med bristande erfarenhet troligtvis kommer få svårt att redovisa enligt 
principbaserade regelverk där många bedömningar med bra underlag måste göras. 

Dokumentation och upplysningar 
Pålsson menar att det kan krävas och finnas mer dokumentation i ett bolag som tillämpar 
principbaserade regelverk då det i dessa bolag troligtvis kommer att finnas fler poster i 
balans- och resultaträkningen och vissa av dessa poster kan vara svåra att bedöma av olika 
anledningar. Pålsson är även av den uppfattning att upplysningskraven kommer vara större i 
ett bolag som tillämpar principbaserade regelverk, vilket kommer kräva merarbete för 
redovisningskonsulten. 

4.5 Helen Svensson 

4.5.1 Principbaserad och regelbaserad redovisning 
Svensson anser att regelbaserade regelverk innehåller mer tydliga regler och att redovisaren 
mer tydligt kan läsa i regelverket hur en viss transaktion ska redovisas. Det är mer enkelt att 
följa givna regler, framför allt för mindre företag som har en okomplicerad verksamhet med 
endast ett fåtal intressenter. Det är lättare att upprätta årsredovisningen enligt regelbaserade 
regelverk jämfört med principbaserade regelverk menar Svensson. För en större och mer 
komplicerad verksamhet med olika typer av transaktioner anser Svensson att det finns risk att 
de blir för låsta i ett regelbaserat regelverk. Principbaserade regelverk innebär mer frihet och 
valmöjligheter i redovisningen anser Svensson. Fler valmöjligheter möjliggör att en bättre 
rättvisande bild av företagets ställning kan uppnås. Det innebär dock inte att företaget kan 
redovisa hur som helst påpekar Svensson. Mycket beror på hur stort företaget är. Svensson 
anser att större företag oftast har fler komplexa transaktioner och att de därför behöver ett 
regelverk där de kan vara mer flexibla.  
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4.5.2 Skillnader mellan regelverken K2 och K3 
Svensson anser att det är positivt att BFN startade arbetet med K-projektet och tanken är god 
med ett regelverk för varje företagskategori. Dock har det tagit många år vilket är en stor 
nackdel. Svensson menar att redovisningen har blivit för komplicerad och att det då är bra 
med en förenkling och ett förtydligande. Svensson berättar att redovisare idag först letar i 
ÅRL hur en transaktion ska redovisas. Om det inte är självklart används BFN:s allmänna råd 
som vägledning. Ibland används även RR med förhoppningen att hitta vägledning. Ett 
komplicerat sätt att arbeta, anser Svensson, som välkomnar att det nu blir enklare för företag 
att hålla sig till ett och samma regelverk när valet väl är gjort. 

Dock menar Svensson att det kan finnas vissa svårigheter vid implementeringen av K3 då det 
regelverket kommer kräva utarbetande av praxis, vilket kommer ta tid. Det som är bra med 
tydliga regler i K2 kan även vara en begränsning anser Svensson. I K3 är redovisningen mer 
flexibel vilket vara en fördel och ge en mer komplett bild av ett företags redovisning. En 
nackdel med K3 kan vara att en del mindre företag kommer bli mer eller mindre tvungna att 
välja regelverket, vilket medför ökade redovisningskostnader för att uppnå kraven i 
årsredovisningen menar Svensson. Många större företag som väljer K3 har ofta en egen 
ekonomiavdelningsfunktion och tillräckliga resurser för att uppfylla regelverkets krav medan 
små företag blir tvungna att anlita en redovisningskonsult. Svensson anser att K3 är 
principbaserat och mer komplext då det finns fler regler för hur årsredovisningen ska se ut. Ju 
mer arbete redovisningskonsulten måste utföra åt företaget desto dyrare blir kostnaden i 
slutändan. Svensson anser att K2 är ett regelbaserat regelverk med mer tydliga regler och 
mindre valmöjligheter. 

Materiella anläggningstillgångar 
Svensson anser att komponentansatsen är komplicerad att tillämpa. Branschorganisationer 
kommer få arbeta fram modeller, vilket kommer vara svårt och ta lång tid. Även när modeller 
är framtagna menar Svensson att arbetet med komponentansatsen kommer innebära ett 
extraarbete för redovisningskonsulter. Det kommer ta tid att beräkna värden och bestämma 
nyttjandeperioder. Vad gäller uppskrivning av materiella anläggningstillgångar anser 
Svensson att det nästan bara sker på mark och byggnad och att det därför faller sig rätt 
naturligt att regelverken är utformade som de är. Det kommer inte innebära några större 
konsekvenser för arbetet som redovisningskonsult beträffande uppskrivning menar Svensson. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Svensson anser att många av de problem som uppstår till följd av skillnaderna i K2 och K3 är 
av engångskaraktär och mest är kopplade till regelförändringen i allmänhet. Att redovisa 
egenupparbetade immateriella tillgångar är inte särskilt avancerat anser Svensson. Hon menar 
därför att det generellt inte kommer krävas mer tid eller kunskap att redovisa enligt K3 
jämfört med K2 gällande immateriella anläggningstillgångar.  

Finansiella anläggningstillgångar 
Svensson berättar att det är få företag hon är ansvarig för som har komplicerade finansiella 
instrument. Det finns förenklingar i K2 vilket är bra för de mindre bolagen menar Svensson. 
Arbetet med finansiella instrument kan vara komplicerat beroende på vad det är för typ av 
finansiell tillgång. Framförallt är det värdering av verkligt värde som kan vara problematiskt i 
vissa fall menar Svensson. Svensson tror att en möjlig konsekvens av skillnaderna i K2 och 
K3 kan bli att byrån specialiserar sig så att konsulterna inom byrån får egna 
specialistområden.   
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Skulder och avsättningar 
Svensson menar att formella förpliktelser sällan vållar några större svårigheter i 
redovisningen. I K3 kan det däremot bli mer komplext när det gäller redovisning av 
informella förpliktelser. Svensson beskriver att hon alltid har en löpande kontakt med 
företaget under året och att för att redovisa informella förpliktelser korrekt kan det krävas mer 
kontakt med företaget för att få fram korrekt underlag. Det är viktigt att vi är tydliga och utför 
ett noggrant arbete menar Svensson. Att K3 ger möjlighet att redovisa informella förpliktelser 
menar Svensson ska ge en mer rättvisande bild och årsredovisning för företagen. 

Upplysningar om förvaltningsfastigheter 
Svensson menar att den här formen av upplysningar kommer innebära ett omfattande arbete 
för redovisningskonsulter. Det är mycket information som ska tas fram och experter kan 
behöva anlitas. Hon tror att det kommer bli viktigt att ha en bra löpande kontakt med bolaget i 
den här frågan för att på så sätt underlätta bokslutsarbetet. 

4.5.3 Redovisningskonsultens arbete i principbaserade respektive regelbaserade regelverk 

Professionellt omdöme 
Ett principbaserat regelverk innebär att fler bedömningar och tolkningar måste göras menar 
Svensson. Hon tror att redovisningskonsulter med begränsad arbetserfarenhet i en del 
situationer kommer behöva ta hjälp från mer erfarna konsulter. Professionellt omdöme kräver 
mer kunskap och innebär även att olika konsulter kan göra olika bedömningar i samma 
situation. Svensson anser att det kan vara negativt för redovisningen generellt och tycker det 
är bättre att det finns en praxis, lag eller regel som anger hur redovisningen av en viss 
transaktion ska ske. Att ha en lag eller regel som stöd för redovisningsval ger en större 
trygghet för redovisningskonsulten menar Svensson. Det är inte meningen att två olika 
redovisningskonsulter ska kunna göra olika bedömning av samma situation anser Svensson. 

Etik och moral 
Svensson menar att redovisningskonsulten alltid har ett utförandesansvar mot 
uppdragsgivaren men samtidigt även ett ansvar att följa de lagar och regler som ges av 
regelverket. Svensson berättar att de på hennes arbetsplats följer Reko och ISQC1. ISQC 1 är 
en standard för kvalitetskontroll i revisionsföretag. Svensson anser att det generellt är väldigt 
styrt, vilket hon anser är bra då det finns tvivel om vad som är rätt och fel. Svensson menar att 
det kan vara annorlunda om en redovisningskonsult driver en egen mindre byrå. I det fallet 
kanske det är lättare att bli påverkad av klienter att redovisa på ett särskilt sätt. Svensson anser 
dock att redovisningskonsulten oavsett regelverk måste ta ansvar och att kravet på 
redovisarens etik och moral inte påverkas beroende på vilket regelverk som tillämpas. 

Kunskap och utbildning 
Svenson berättar att en av grundstenarna i Reko är att införskaffa sig kunskap om klientens 
verksamhet. En redovisningskonsult måste alltid vara insatt i företagets verksamhet menar 
Svensson. Hon anser att det skulle bli svårt att utföra ett bra och professionellt jobb annars. 
Skillnaden i regelverken kommer troligtvis bara innebära att olika typer av frågor ställs. Hon 
anser därför att tillämpningen av ett specifikt regelverk inte kommer påverka kravet eller 
behovet att vara insatt i företags verksamheter. Dock menar Svensson att mer specifika frågor 
kan behöva ställas till företag som tillämpar principbaserade regelverk. 

Svensson anser att det kan krävas mer kompetens i ett principbaserat regelverk. Hon berättar 
att de på hennes arbetsplats enbart accepterar uppdrag som de har tid och tillräcklig 
kompetens till. Det ges kontinuerlig vidareutbildning inom redovisningens områden berättar 
Svensson. Både för att hålla sig uppdaterad med förändringar som sker men även för att 
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fördjupa sig inom vissa områden. Svensson tror inte att de officiella kraven på utbildning 
kommer förändras, däremot kanske inriktningen på utbildningen kan påverkas. 
Principbaserade regelverk ställer andra krav på redovisaren jämfört med ett regelbaserat 
regelverk menar Svensson. 

Dokumentation och upplysningar 
Auktoriserade redovisningskonsulter måste följa Reko oavsett företag och regelverk berättar 
Svensson. Reko ställer stora krav på dokumentation menar Svensson och på byrån har de 
bland annat interna kontroller av redovisningskonsulternas och revisorernas arbeten. Svensson 
menar därför att för de redovisningskonsulter som följer Reko kommer det troligtvis inte 
innebära några större skillnader i dokumentation och upplysningar mellan regelverken. 

4.6 Sammanfattning empiri 
Nedanstående tabell (tabell 4.6) tydliggör och sammanfattar respondenternas uppfattningar 
beträffande studiens huvudsakliga och fortsatt använda teman.	  
	  

 Bjärehäll Nilsson Pålsson Svensson 

Skillnader mellan K2 och K3 
Materiella 
anläggnings-
tillgångar 

Svårigheten blir 
att bedöma vad 
anläggnings-
tillgångens olika 
delar är värda 
samt fastställa den 
korrekta 
nyttjande-
perioden. 

Komponent-
ansatsen kan 
skapa en stor 
mängd 
extraarbete med 
att ta fram 
uppgifter om 
livslängd på olika 
komponenter i en 
anläggnings-
tillgång. 

Redovisnings-
konsulter kommer 
behöva lägga mer 
tid på företag som 
har anläggnings-
tillgångar som 
måste delas upp 
på komponenter. 

Komponent-
ansatsen kommer 
innebära 
extraarbete. Det 
kommer ta tid att 
beräkna värden 
och bestämma 
nyttjandeperioder. 

Immateriella 
anläggnings-
tillgångar 

Det blir 
problematiskt att 
bedöma vad det 
korrekta värdet är. 

Att aktivera 
egenupparbetade 
tillgångar i K3 
kommer inte 
påverka arbetet. 

Egenupparbetade 
immateriella 
anläggnings-
tillgångar 
kommer påverka, 
men enbart vid 
val av regelverk. 

Det kommer inte 
krävas mer tid 
eller kunskap att 
redovisa enligt K3 
jämfört med K2. 

Finansiella 
anläggnings-
tillgångar 

Verkligt värde 
kan vara svårt att 
bedöma då det är 
en ögonblicksbild 
och något som 
alltid ställs frågor 
kring. 

Aktier i börsbolag 
skapar inga 
svårigheter men 
andra finansiella 
instrument kan 
vara svårare att 
beräkna ett 
verkligt värde på. 

Företag kan ha 
finansiella 
anläggnings-
tillgångar som 
kan vara svåra att 
beräkna verkligt 
värde på, vilket 
kan ta mer tid. 

Värdering av 
verkligt värde kan 
vara 
problematiskt i 
vissa fall. 

Avsättningar 
och skulder 

Nuvärdes-
beräkningar och 
frågeställningen 
när en skuld ska 
tas upp orsakar 
inga större 
svårigheter. 

Nuvärdesberäkna 
skulder och välja 
att ta upp 
informella 
förpliktelse 
kommer inte 
påverka arbetet 
för redovisaren. 

Det kan bli svårt  
att bedöma och ta 
fram information 
om till vilket 
värde en skuld 
ska tas upp, vilket 
kan kräva mer tid 
och kunskap. 

I K3 kan det bli 
mer komplext 
beträffande 
redovisning av 
informella 
förpliktelser. 
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Upplysningar 
om 
förvaltnings-
fastigheter 

Upplysningar om 
förvaltnings-
fastigheter inte 
kommer skapa 
någon större 
påverkan och 
skillnad i arbetet. 

Företag med 
många 
förvaltningsfastig
heter som 
redovisar enligt 
K3 kommer skapa 
merarbete med att 
ta fram 
upplysningar  

Företag som 
tillämpar K3 och 
har många 
fastigheter till 
uthyrning 
kommer skapa 
merarbete i att ta 
fram och redovisa 
upplysningar. 

Förvaltnings-
fastigheter 
kommer innebära 
ett omfattande 
arbete. Det är 
mycket 
information som 
behöver tas fram. 

Faktorer     
Professionellt 
omdöme 

Principbaserade 
regelverk ställer 
högre krav på 
redovisningskons
ulten då den typen 
av regelverk är 
mer öppet för 
tolkningar. 

Den ökade 
friheten och 
redovisningsval 
medför att kraven 
på att göra 
korrekta 
bedömningar ökar 
i principbaserade 
regelverk. 

Kravet på 
professionellt 
omdöme kommer 
vara större vid 
tillämpning av K3 
än K2. Det 
kommer 
exempelvis 
tydliggöras när 
verkligt värde 
beräknas. 

Ett principbaserat 
regelverk innebär 
att fler 
bedömningar och 
tolkningar måste 
göras. 

Etik och moral Det ligger ett stort 
ansvar på 
redovisnings-
konsulten i stort 
och det skiljer sig 
inte beroende på 
vilket regelverk 
som tillämpas. 

Det är svårare att 
säga vad som är 
rätt och fel i 
principbaserad 
redovisning, 
vilket ställer 
högre krav på etik 
och moral vid 
redovisning av en 
rättvisande bild. 

I principbaserad 
redovisning är det 
svårare att säga 
vad som är rätt 
och fel, vilket 
ställer högre krav 
på etik och moral 
när en rättvisande 
bild redovisas. 

Redovisnings-
konsulten måste 
oavsett regelverk 
ta ansvar och 
kravet på 
redovisarens etik 
och moral 
påverkas inte av 
vilket regelverk 
som tillämpas. 

Kunskap och 
utbildning 

För att 
redovisnings-
konsulter ska 
kunna göra rätt 
val och 
bedömningar i ett 
principbaserat 
regelverk krävs 
mer kunskap och 
ett utökat behov 
av utbildning. 

Fler bedömnings-
situationer i 
principbaserade 
regelverk leder till 
ett ökat krav på 
kunskap och 
kompetens. 

Principbaserade 
regelverk ställer 
mer omfattande 
krav på hur 
reglerna ska 
tolkas och hur 
bedömningar ska 
göras vilket leder 
till större krav på 
kompetens och 
erfarenhet. 

Det kan krävas 
mer kompetens 
och kunskap i ett 
principbaserat 
regelverk. 

Dokumentation 
och 
upplysningar 

Företag måste 
redovisa mer 
information i 
principbaserade 
regelverk då det 
kräver 
förtydligande 
kring använda 
metoder och 
gjorda 
bedömningar. 

Kraven på 
dokumentation 
kommer generellt 
sett vara samma 
oavsett vilket 
regelverk som 
tillämpas. 

Upplysnings-
kraven kommer 
vara större för ett 
bolag som 
tillämpar 
principbaserade 
regelverk, vilket 
kommer kräva 
merarbete. 

För redovisnings-
konsulter som 
följer Reko 
kommer det inte 
innebära några 
större skillnader i 
dokumentation 
och upplysningar 
mellan 
regelverken. 

Tabell 4.6 Sammanfattning empiri, egen upparbetning  
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5 Analys 
 
Analyskapitlet inleds med en figur och förklarade analysmodell. Analysen presenterar studiens analys 
och tolkning av den insamlade data. De empiriska resultaten analyseras för att tydliggöra likheter och 
avvikelser i respondenternas svar. I analysen ges även en återkoppling till den teoretiska 
referensramen för att skapa en förståelse för vad likheter och avvikelser kan bero på. 

	  
5.1 Analysmodell 
Föregående kapitel avslutades med en sammanfattning över respondenternas uppfattning om 
regelverken och redovisningskonsultens arbete. Den ligger nu till grund för analysen där vi 
avser att jämföra respondenternas svar med varandra och med tidigare forskning. 
Nedanstående figur (figur 5.1) visar relationen mellan studiens teman som kommer tas upp i 
analysen: sillnader mellan regelverken K2 och K3 och de faktorer som kan påverka 
redovisningskonsultens arbete i principbaserade och regelbaserade regelverk. Figuren 
tydliggör hur skillnader i regelverken kan påverka redovisningskonsultens arbete. 

     
Figur 5.1 Analysmodell, Regelverkens påverkan på redovisningskonsultens arbete, egen upparbetning 
 

5.2 Skillnader mellan regelverken K2 och K3 
K-projektet syftar till att skapa en tydligare struktur inom redovisningsnormgivning då företag 
får ett dokument med regler istället för ett eller flera per sakområde (BFN, 2010). Samtliga 
respondenter är positivt inställda till projektet då de anser att det är en förenkling frånsett hur 
redovisningen tidigare varit reglerad. Bjärehäll är även positiv till att projektet tydliggör att 
det finns olika typer av bolag. Dock betonar han en möjlig svårighet då de fyra olika spåren 
kanske på sikt kan gå i klinch och tangera varandra så det är svårt att skilja på dem. 

Samtliga respondenter anser att K2 är ett regelbaserat regelverk och att K3 är ett 
principbaserat regelverk. Respondenterna ser mestadels liknande fördelar och nackdelar med 
tillämpning av K2 och K3, med några avvikelser. Bjärehäll menar att nackdelarna med 
tillämpning av K3 är att det kan skapa förvirring då det inte är lika klart och styrt som K2 och 
det kan bli svårare att tyda för vissa parter. Nilsson och Pålsson menar att tillämpningen av 
K3 kommer bli svårare än K2. Nilsson anser att K3 är mer upp till dem som redovisar men att 
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det kan bli svårare med de ökade kraven och valmöjligheterna. Pålsson ser K3 som ett mer 
komplicerat regelverk, vilket inom en del områden kan leda till ökade utbildningsbehov. 
Svensson betonar att det finns en risk att kostnaderna kommer öka vid tillämpning av K3 då 
kraven i årsredovisningen blir större. Svensson menar även att full tillämpning av det mer 
komplexa K3 kan komma att kräva praxis, vilket utarbetning av kan ta några år. En nackdel 
och även fördel menar Svensson är att en del mindre företag utan ekonomiavdelning kommer 
bli tvungna att anlita en redovisningskonsult. Fördelarna med K3 menar Bjärehäll, Pålsson 
och Svensson är att det ger en mer rättvisande bild och Bjärehäll ser regelverket som mer fritt 
och öppet för redovisningskonsultens bedömningar. Nilsson ser det som positivt att 
redovisningskonsulten får mer utrymme då det inte är lika tydligt som i K2 vad som är rätt 
och del. Nilsson betonar även att K3 är mer upp till den som redovisar, vilket både är en 
fördel och nackdel. Svensson menar att den mer flexibla redovisningen kan ge en mer 
komplett bild av redovisningen. Samtliga respondenter anser att den stora fördelen med K2 är 
att redovisningen blir enklare. Nilsson, Pålsson och Svensson betonar att kostnaderna för 
företag som tillämpar K2 troligtvis blir lägre till följd av förenklingarna. Nackdelar med K2 
menar Bjärehäll är att det är väldigt regelstyrt gällande vad som får skrivas och inte skrivas 
och redovisas och att den rättvisande bilden begränsas. Svensson ser även nackdelar med de 
tydliga reglerna i K2 som kan vara en begränsning för en del företag som inte kan redovisa 
deras poster på ett för dem fördelaktigt sätt. Pålsson delar Bjärehälls uppfattning gällande att 
den rättvisande bilden kan begränsas med K2. 

Materiella anläggningstillgångar 
Företag som följer K2 får använda en schablonmetod för bestämning av nyttjandeperiod till fem år 
(BFN, 2011). Nyttjandeperioden i K3 bestäms utifrån olika faktorer om användningen (BFN, 
2012a). Bjärehäll menar att även vid tillämpning av principbaserade regelverk används 
schablonmetoder och praxis vid fastställande av nyttjandeperioder. Förenklingarna i K2 
kommer därför inte i någon märkbar utsträckning få någon större inverkan på 
redovisningskonsulten arbete. Pålsson lyfter fram svårigheten att värdera materiella 
anläggningstillgångar till verkligt värde, vilket kommer kräva mer tid. Komponentansatsen 
och tillhörande avskrivning är tvingande för företag som tillämpar K3 (BFN, 2012a). 
Bjärehäll menar att komponentansatsen kommer kräva mer arbete då det kan uppstå 
svårigheter att bedöma vad som är anläggningstillgångars olika komponenter och 
nyttjandeperiod. Svensson, Nilsson och Pålsson är eniga och menar att komponentansatsen är 
svår och kommer orsaka problem och extraarbete. Nilsson och Pålsson betonar även att 
kostnaden för kunden av den anledningen kommer öka. Komponentansatsen och redovisning 
av materiella anläggningstillgångar enligt K3 kan ge en mer rättvis bild av företagets 
verksamhet men kan vara tidskrävande och komplicerande menar Bjärehäll. K2 är mer 
restriktiv gällande nedskrivning och uppskrivning än K3 (BFN, 2011; BFN, 2012a). Bjärehäll 
och Svensson anser att skillnaderna gällande uppskrivning inte kommer påverka 
redovisningskonsultens arbete något nämnvärt, då det idag nästan aldrig görs uppskrivning på 
något annat än mark och byggnad. Nilsson anser att skillnaderna mellan K2 och K3 gällande 
materiella anläggningstillgångar generellt kommer skapa konsekvensen att 
redovisningskonsulter som tillämpar K2 inte kommer behöva lägga ner lika mycket arbete. 

Immateriella anläggningstillgångar 
I K2 får immateriella anläggningstillgångar inte skrivas upp (BFN, 2011). Enligt K3 får 
anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger 
en tillgångs bokförda värde bli föremål för uppskrivning (BFN, 2012a). Bjärehäll anser att 
uppskrivningar av immateriella tillgångar kan medföra problem då det föreligger svårigheter i 
att bedöma vad det korrekta värdet är på immateriella tillgångar. Arbetsmängden som 
redovisningskonsulten lägger ned kommer med anledning av det öka, men främst i 
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bokslutsarbetet. Svensson, Nilsson och Pålsson är av den uppfattningen att 
redovisningskonsultens arbete inte märkbart kommer påverkas av skillnaderna mellan K2 och 
K3. Även om möjligheten finns i K3 att aktivera egenupparbetade tillgångar (BFN, 2012a) 
anser Nilsson att det generellt inte kommer ta mer tid eller krävas mer kunskap att utföra 
arbetet. Pålsson förklarar den icke förekommande påverkan genom att skillnaderna i stor grad 
är valbara och inte tvingande. 

Finansiella anläggningstillgångar 
I K3 är det möjligt att värdera finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde medan det i 
K2 endast är möjligt att redovisa till anskaffningsvärde (BFN, 2012a; BFN, 2011). Samtliga 
respondenter lyfter fram att företag som tillämpar K3 har möjlighet att värdera finansiella 
anläggningstillgångar till verkligt värde. Bjärehäll, Nilsson, Pålsson och Svensson menar att 
den skillnaden kommer öka arbetsbördan för redovisningskonsulten. Bjärehäll menar att det 
verkliga värdet är en ögonblicksbild och något som alltid kan ifrågasättas. Bjärehäll, Nilsson 
och Pålsson anser att det är enkelt att ta fram verkliga värden på noterade värdepapper men att 
det är svårare att hitta värden på finansiella anläggningstillgångar som inte är noterade. 
Nilsson belyser en varierande svårighet beroende på vilken ordning företagen har på sina 
aktie- och avräkningsnotor. Bjärehäll menar att det kan bli tidskrävande i K3 att ta fram 
relevanta underlag för att kunna göra en korrekt bedömning. I K3 är det till skillnad från i K2 
tvingande att redovisa uppskjuten skatt (BFN, 2012a). Det anser Bjärehäll och Nilsson inte 
kommer skapa någon direkt påverkan på arbetet som redovisningskonsult. För de företag som 
kommer tillämpa K3 är det naturligt att redovisa det ändå och Nilsson menar att det inte 
kräver mer kunskap. Pålsson är av en annan uppfattning och menar att redovisning av 
uppskjuten skatt kan kräva mer arbete för redovisningskonsulten. Svensson tror att en möjlig 
konsekvens av skillnaderna i K2 och K3 gällande finansiella anläggningstillgångar kan bli att 
en redovisningsbyrå specialiserar sig så att konsulterna inom byrån får egna 
specialistområden.  

Skulder och avsättningar 
Gällande skulder och avsättningar får endast legala förpliktelser redovisas i K2 medan företag 
som tillämpar K3 även får redovisa informella åtaganden (BFN, 2011; BFN, 2012a). Bjärehäll 
och Nilsson anser inte att skillnaderna mellan regelverken kommer få någon direkt påverkan 
på redovisningskonsultens arbete. Bjärehäll menar att mycket hänför sig till god 
redovisningssed. Pålsson och Svensson är av andra uppfattningar och anser att möjligheten att 
ta upp informella skyldigheter och åtaganden kan skapa svårigheter och ökade bedömningar 
med att bestämma värden och ta fram information och underlag. I stort menar Pålsson att det 
kommer krävas mer arbete och kunskap för redovisningskonsulten. Svensson menar att 
informella förpliktelser i K3 kan skapa komplexitet och att kundkontakten kan behöva 
intensifieras. Svensson beskriver att hon alltid har löpande kontakt med företaget under året 
men att det för att redovisa informella förpliktelser kan krävas ytterligare kontakt för att få 
fram korrekt underlag och utföra ett bra arbete. 

Upplysningar om förvaltningsfastigheter 
I K3 regleras upplysningskrav gällande förvaltningsfastigheter (BFN, 2012a). De uppgifter 
som företag ska lämna är bland annat redovisat värde, verkligt värde, metoder och antaganden 
som använts för att fastställa verkligt värde, i vilken utsträckning värderingen oberoende 
genomförts och upplysningar om det finns begränsningar i rätten att avyttra 
förvaltningsfastigheten (ibid). För företag som tillämpar K2 finns inga krav på upplysning och 
klassificering av förvaltningsfastigheter (Drefeldt & Törning, 2012). Bjärehälls uppfattning är 
att redovisningskonsultens arbete inte kommer påverkas av skillnaden i regelverken då företag 
med fastigheter ofta tar fram underlag för den här typen av information internt även om kravet 
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på att redovisa externt inte finns. Nilsson håller delvis med Bjärehäll och anser att många 
företag även om de inte behöver tar fram verkligt värde på fastigheter. Nilsson menar ändå att 
det kommer krävas mer arbete för redovisningskonsulten att tillämpa K3 då det är väsentligt 
mer upplysningar som ska lämnas. Pålsson och Svensson ger medhåll och anser att 
tillämpning av K3 för företag med förvaltningsfastigheter kommer generera ett högre behov 
av arbete för redovisningskonsulten. Svensson tror även att specialisthjälp i vissa lägen kan 
behöva kallas in och att det kommer bli viktigt att ha en bra löpande kontakt med företaget i 
den här frågan för att på så sätt underlätta bokslutsarbetet. Pålsson är av liknande uppfattning 
och betonar även att det kommer krävas mer arbete av det specifika företaget då de kommer 
behöva hjälpa till i arbetet att ta fram information. 

5.3 Redovisningskonsultens arbete i principbaserade respektive regelbaserade 
regelverk 
	  
Professionellt omdöme 
Schipper (2003) beskriver att ett principbaserat regelverk leder till en markant ökning i antalet 
situationer där redovisningskonsultens professionella omdöme hamnar i fokus. Bjärehäll 
menar att principbaserade regelverk ställer större krav på redovisningskonsulten då det är mer 
öppet för egna bedömningar. Han får medhåll från Nilsson, Pålsson och Svensson som 
samtliga betonar vikten av erfarenhet och kunskap för att kunna göra korrekta bedömningar 
och tolkningar när så måste ske. Carmona och Trombetta (2008) menar att redovisaren i ett 
principbaserat regelverk behöver större kunskap i regelverken och företagets verksamhet för 
att kunna göra korrekta bedömningar. Fördelen med professionellt omdöme i redovisningen 
menar Bjärehäll är att det kan ge en bättre rättvisande bild av företagets ställning. Nilsson 
anser att professionellt omdöme i redovisningen ökar möjligheten för att redovisa mer 
optimalt för det enskilda företaget. Hon får medhåll från Pålsson som anser att det är positivt 
att det ges utrymme för professionellt omdöme i redovisningen men poängterar dock att det 
blir svårare att bedöma vad som är rätt och fel. Det kan bli så att redovisningskonsulten gör en 
annan bedömning än revisorn av en viss transaktion. Den uppfattningen delas av Maines et al. 
(2003) som beskriver att det är en fördel att det finns valmöjligheter och flexibilitet i 
principbaserade regelverk men att det påverkar jämförbarheten mellan företag och företag 
över tid negativt. Svensson menar att det är negativt för redovisningen att två olika 
redovisningskonsulter kan göra olika bedömningar av en likartad situation. Hon menar att det 
ger en större trygghet för redovisningskonsulten att ha en regel eller lag som stöd för hur 
redovisningen av en viss transaktion ska ske. Bjärehäll menar att det kan bli godtyckligt att 
använda professionellt omdöme i redovisningen. Varken revisorer eller redovisningskonsulter 
är stöpta i samma form vilket kan ge upphov till olika tolkningar i vissa situationer. Bjärehäll 
ställer sig också frågan vad som är rättvisande bild om olika personer kan se det på olika sätt. 
Nilsson instämmer och anser att det kan bli svårare för intressenter att avgöra om det är en 
rättvisande bild som presenteras. Nilsson anser därför att intressenter kan känna en större 
trygghet i användandet av underlag från företag som redovisar enligt regelbaserade regelverk. 
Det eftersom det inte ges samma möjligheter till kreativ bokföring enligt Nilsson. Hon får 
medhåll av Maines et al. (2003) som menar att den redovisningsmässiga friheten i ett 
principbaserat regelverk ger redovisare möjlighet att vinkla redovisningen. Mano och 
Mouritsen (2004) menar däremot att regelbaserade regelverk uppmuntrar till kreativ 
bokföring. Schipper (2003) och Agoglia et al. (2011) menar att aggressiv intäktsredovisning 
är mer förekommande i regelbaserade regelverk än principbaserade regelverk. 

Etik och moral 
Mano och Mouritsen (2004) menar att valmöjligheter och bedömningssituationer i 
redovisningen medför att ansvaret på redovisare ökar gällande att redovisningen är korrekt 
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upprättad och ger en rättvisande bild. Nilsson och Pålsson instämmer med Mano och 
Mouritsen (2004) och anser att principbaserade regelverk ställer större krav på 
redovisningskonsultens ansvarstagande. Nilsson och Pålsson menar att bedömningssituationer 
suddar ut gränsen vad som är rätt och fel, vilket medför att kravet på etik och moral hos 
redovisaren ökar beträffande att leverera en rättvisande bild av företagets ställning. Nilsson 
och Pålsson anser vidare att företaget också bär en del av ansvaret genom att förse konsulten 
med rätt information och underlag. Love och Eickemeyer (2009) anser att kravet på integritet 
hos redovisaren ökar med bedömningssituationer och valmöjligheter i redovisningen. Den 
uppfattningen delas av Maines et al. (2003) som menar att principbaserade regelverk ger 
större möjligheter att vinkla redovisningen. Mano och Mouritsen (2004) menar däremot att 
regelbaserade regelverk uppmuntrar till kreativ bokföring. Schipper (2003) och Agoglia et al. 
(2011) menar att aggressiv intäktsredovisning är mer förekommande i regelbaserade regelverk 
än principbaserade regelverk. 

Bjärehäll och Svensson är av den uppfattningen att redovisningskonsultens ansvarstagande är 
lika stort oavsett regelverk. Svensson berättar att redovisningskonsulten alltid har ett 
utförandeansvar gentemot företaget men samtidigt ett ansvar att följa lagar och regler. 
Redovisningskonsulter som följer Reko är styrda av de rekommendationer som ges vilket 
minskar risken för etiska och moraliska problem. 

Kunskap och utbildning 
Införandet av ett principbaserat regelverk gentemot ett regelbaserat regelverk kommer skapa 
ett ökat behov av redovisarens vetskap och insikt i företagets verksamhet och vilka typer av 
transaktioner företaget har med omvärlden (Carmona & Trombetta, 2008). Samtliga 
respondenter menar att en konsult alltid måste vara insatt i kundens verksamhet för att göra ett 
bra arbete och att det inte är någon skillnad mellan regelverken. Bjärehäll och Svensson 
tydliggör att konsulter som inte är insatta i företags verksamheter inte kan göra ett bra jobb. 
Nilsson och Svensson betonar att Reko ställer höga krav på att redovisningskonsulten ska vara 
insatt i företags verksamhet. Även om Pålsson är av uppfattningen att en konsult alltid måste 
vara väl insatt i företags verksamhet menar hon att det kan ställas på sin spets för större 
företag och i ett principbaserat regelverk där det i en del situationer behövs mer information 
från företaget för att få rätt underlag för beslut. Pålsson menar att kravet på rättvisande bild 
ökar för företag med många intressenter och att det i sin tur ökar kraven på att vara insatt i 
företaget. Svenssons uppfattning är att det enda som kommer skilja sig mellan tillämpning av 
ett regelbaserat och ett principbaserat regelverk kommer vara hur frågorna till företag ställs. 

Fler bedömningssituationer leder till att redovisare och revisorer kommer behöva ha mer 
kompetens och kunskap i ett regelverk som är principbaserat gentemot regelbaserat (Schipper, 
2003; Carmona & Trombetta, 2008). Samtliga respondenter anser att det kan finnas olika krav 
på kompetens av den som upprättar redovisning enligt de olika regelverken. Nilsson betonar 
att graden av erfarenhet hos redovisningskonsulten kommer bli viktig. Bristande erfarenhet 
tror Nilsson och Pålsson kan göra det svårt för en redovisningskonsult att tillämpa ett 
principbaserat regelverk då det innebär fler bedömningar. Nilsson tror att det kan finnas en 
möjlighet att större redovisningsbyråer delar upp personal så att en del enbart arbetar med 
regelbaserad tillämpningen och en del enbart arbetar med principbaserad tillämpning. Pålsson 
menar att det är lättare för redovisningskonsulter att tillämpa ett regelbaserat regelverk då det 
står tydligare vad som gäller medan tillämpning av ett principbaserat ställer mer omfattande 
krav på regeltolkning och bedömningar. Pålsson är enig med Nilsson och menar även att det 
kommer krävas god erfarenhet i tillämpandet av ett principbaserat regelverk. En övergång 
från regelbaserade till principbaserade redovisningsstandarder kan även få konsekvenser för 
innehållet i utbildningen för redovisare och revisorer (Carmona & Trombetta, 2008). Bjärehäll 
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menar att det kommer krävas mer utbildning vid tillämpning av principbaserade regelverk då 
det regelverket är mer öppet för bedömningar. Nilsson beskriver att Reko ställer krav på 
vidareutbildning för att en redovisningskonsult ska behålla sin auktorisation. Nilsson anser 
därför precis som Pålsson och Svensson att kraven på utbildning alltid kommer vara viktig i 
branschen oavsett regelverk som tillämpas. Pålsson menar att det snarare kommer ställas krav 
på erfarenhet istället för utbildning. Svenssons uppfattning är att kraven på utbildning inte 
kommer skilja sig åt men att inriktningen på utbildningen kan påverkas i framtiden då 
principbaserade regelverk ställer ökade krav på redovisningskonsulten. Schipper (2003) 
menar att utbildningar inom redovisning behöver skifta fokus så att redovisare blir mer 
kvalificerade i att göra adekvata bedömningar och uppskattningar. 

Dokumentation och upplysningar 
Bjärehäll och Pålsson är av den uppfattningen att principbaserade regelverk ställer högre krav 
på dokumentation. Bjärehäll och Pålsson menar att det kommer krävas dokumentation för på 
vilka grunder bedömningar och antaganden görs. Den uppfattningen delas av Love och 
Eickemeyer (2009) som menar att principbaserade regelverk inte kan ses som en genväg till 
att redovisa som redovisaren önskar. Tvärtom kommer kraven på dokumentation öka (ibid). 
Även Sherman (2009) är av den uppfattningen att principbaserade regelverk ställer högre krav 
på dokumentation. Bjärehäll framhäver att det är framförallt värdering till verkligt värde i 
exempelvis olika finansiella tillgångar som kan komma att kräva omfattande dokumentation. 
Pålsson menar att företag som väljer att redovisa enligt principbaserade regelverk generellt 
sett har fler typer av poster i balansräkningen som kan vara svåra att bedöma av olika 
anledningar. Schmutte och Duncan (2009) anser att det är vägledningen i regelverket som styr 
i vilken omfattning och form redovisningsval behöver dokumenteras. Nilsson och Svensson 
anser att tillämpning av respektive regelverk generellt sett inte kommer ställa högre krav på 
dokumentation. Svensson förklarar att alla auktoriserade redovisningskonsulter följer Reko, 
som ställer höga krav på dokumentation oavsett vilket regelverk som tillämpas. Nilsson menar 
att kraven på dokumentation är höga oavsett regelverk och att det främst kommer påverka 
byråer som inte redan idag dokumenterar tillräckligt. Nilsson poängterar dock att företag med 
fastigheter som väljer att redovisa enligt K3 kommer behöva ge fler upplysningar vilket 
kommer kräva mer dokumentation. 

5.4 Sammanfattning analys 
Nedanstående tabell (tabell 5.4) sammanfattar studiens analys och tydliggör de uppfattningar 
som respondenterna har beträffande ämnet. Ett kryss i rutan under respektive respondent 
under skillnader mellan regelverken K2 och K3 innebär att respondenten anser att 
skillnaderna gällande den specifika delen av regelverken kommer påverka 
redovisningskonsultens arbete. Ett kryss i rutan under respektive respondent under 
redovisningskonsultens arbete i principbaserade och regelbaserade regelverk innebär att 
respondenten anser att den specifika delen av redovisningskonsultens arbete kommer 
påverkas av skillnaderna i regelverken K2 och K3 som principbaserade och regelbaserade 
regelverk.  

  



 

43 
	  

 Bjärehäll Nilsson Pålsson Svensson 

Skillnader mellan regelverken K2 och K3     

Materiella anläggningstillgångar X X X X 

Immateriella anläggningstillgångar X    

Finansiella anläggningstillgångar X X X X 

Skulder och avsättningar   X X 

Upplysningar om förvaltningsfastigheter  X X X 

Redovisningskonsultens arbete i 
principbaserade och regelbaserade 
regelverk 

    

Professionellt omdöme X X X X 

Etik och moral  X X  

Kunskap och utbildning X X X X 

Dokumentation och upplysningar X  X  
Tabell 5.4 Sammanfattning analys, egen upparbetning 
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6 Slutdiskussion 
 
I det avslutande kapitlet presenterar vi de slutsatser vår studie kommit fram till samt besvarar studiens 
problemformulering. Vi kommer även föra en diskussion där vi framför våra egna tankar och åsikter 
kring problemet. Avslutningsvis presenteras studiens forskningsbidrag och förslag till fortsatt 
forskning. 

	  
6.1 Diskussion och slutsats  
Syftet med vår studie var att beskriva och analysera redovisningskonsultens uppfattning om 
skillnader i regelverken K2 och K3 samt förstå och förklara hur skillnaderna påverkar 
redovisningskonsultens arbete. Utifrån syftet arbetade vi fram följande problemformulering: 

Hur påverkar skillnaderna i regelverken K2 och K3 redovisningskonsultens arbete? 

Gällande hur skillnader i regelverken K2 och K3 kan påverka redovisningskonsultens arbete 
finns det områden som konsulterna i vår studie anser har större påverkan än andra. Samtliga 
respondenter var eniga beträffande att komponentansatsen vid redovisning av materiella 
anläggningstillgångar kommer skapa merarbete för redovisningskonsulten. Det kommer 
uppstå svårigheter vid uppdelning på komponenter vilket kommer vara tidskrävande. Samtliga 
respondenter utom en anser att skillnaderna gällande immateriella anläggningstillgångar inte 
påverkade arbetet. Bjärehäll menar dock att värderingen av egenupparbetade tillgångar i K3 
kommer skapa problem och kräva mer arbete och kunskap. Eftersom Bjärehäll är den som 
arbetat flest år inom yrket kan hans utstickande svar kanske bero på större praktiskt erfarenhet 
av problemet eller att han har en uppfattning om hur forskningen resonerar. Samtliga 
respondenter anser att värdering till verkligt värde vid redovisning av finansiella 
anläggningstillgångar kommer skapa merarbete i K3. Gällande skillnaderna om avsättningar 
och skulder anser två av fyra respondenter att det inte kommer påverka arbetet, medan de 
övriga två anser att redovisning av informella förpliktelser i K3 kan kräva mer arbete och 
kunskap. En av respondenterna anser även att kundkontakten kan öka. Tre av fyra 
respondenter anser att upplysningar om förvaltningsfastigheter kommer generera merarbete i 
K3 och två av dem anser även att kundkontakten kan öka. Bland fokusområdena i regelverken 
visar studien utifrån respondenternas svar på att redovisning av materiella 
anläggningstillgångar, finansiella anläggningstillgångar och upplysningar om 
förvaltningsfastighet är de områden där skillnaderna mellan K2 och K3 kan påverka 
redovisningskonsulternas arbete. Studien visar att de främsta konsekvenserna för arbetet av 
skillnaderna mellan regelverken är merarbete, ökade krav på kunskap och ytterligare 
kundkontakt i K3. 

Samtliga respondenter anser likt Shipper (2003) att principbaserade regelverk kommer ställa 
högre krav på professionellt omdöme hos redovisningskonsulten. Tre av respondenterna anser 
att det är positivt att det ges utrymme för professionellt omdöme i redovisningen. De menar 
att professionellt omdöme möjliggör att en bättre rättvisande bild av företagets ställning kan 
uppnås. Svensson ser inte något positivt med professionellt omdöme i redovisningen utan 
menar att det ger en större trygghetskänsla för redovisningskonsulten att ha en regel eller lag 
som beskriver hur redovisningen ska utföras. Respondenterna betonar att det krävs erfarenhet 
som underlag för professionellt omdöme och att det inte heller bra att olika 
redovisningskonsulter kan göra olika bedömningar av en likartad situation. Framförallt är det 
vid olika bedömningar och värderingssituationer som det professionella omdömet sätts på 
prov enligt respondenterna. De var alla eniga om att värdering till verkligt värde på finansiella 
anläggningstillgångar och komponentansatsen i materiella anläggningstillgångar i K3 är 
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områden där bedömningar och värderingsproblematik kan uppstå. Bjärehäll anser att den här 
värderingsproblematiken även föreligger gällande uppskrivning av immateriella tillgångar, 
något som endast får ske i K3. Han menar att det generellt är svårt att värdera värdet av något 
som är immateriellt. Övriga respondenter anser inte att det vållar någon större problematik. 
Bjärehäll är den av respondenterna med längst yrkeserfarenhet i branschen, vilket vi anser 
skulle kunna vara en förklaring till hans ställning i frågan. Precis som respondenterna uttryckt 
menar vi att det kan finnas skillnader i K3 jämfört med K2 som medför att det ställs högre 
krav på professionellt omdöme hos redovisningskonsulten. 

Tidigare forskning har diskuterat hur redovisarens etik och moral kan förändras vid 
övergången till ett principbaserat regelverk. Mano och Mouritsen (2004) menar att 
valmöjligheter och bedömningssituationer i redovisningen medför att det vilar ett större 
ansvar på redovisare. Respondenterna i vår studie är inte eniga gällande regelskillnadernas 
påverkan på yrkesrollens etik och moral. Nilsson och Pålsson instämmer med Mano och 
Mouritsen (2004) och anser att principbaserade regelverk ställer större krav på 
ansvarstagandet hos redovisningskonsulten. Nilsson och Pålsson menar att 
bedömningssituationer suddar ut gränsen vad som är rätt och fel vilket medför att kravet på 
etik och moral hos redovisaren ökar beträffande att leverera en rättvisande bild av företagets 
ställning. Bjärehäll och Svensson är däremot av den uppfattningen att redovisningskonsultens 
ansvarstagande är lika stort oavsett vilket regelverk som tillämpas. Bjärehäll förklarar att det 
oavsett regelverk inte finns utrymme för egna aspekter i redovisningen. Svensson hänvisar till 
att arbetet är väldigt styrt med lagar och regler samt att redovisningskonsulten alltid har ett 
utförandesansvar mot uppdragsgivaren. Svensson hänvisar även till att redovisningskonsulter 
som följer Reko är styrda av de rekommendationer som ges vilket minskar risken för etiska 
och moraliska problem. Respondenterna har olika uppfattningar beträffande om 
redovisningskonsultens arbete kommer påverkas beträffande etik och moral i yrkesrollen och 
ser på ansvarstagandet på olika sätt. Det som vi menar tydligt skiljer våra respondenter åt är 
erfarenhetsgraden, samt att Nilsson ännu inte är auktoriserad redovisningskonsult. Skillnader i 
uppfattningar tror vi därför kan härledas till att de som arbetat längre inom yrket har en annan 
uppfattning och syn på arbetet som redovisningskonsult. Nilssons uppfattning kan möjligtvis 
grundas i att det på grund av namn och typ av regelverk kan vara logiskt att principbaserade 
regelverk ställer högre krav på etik och moral. Vi anser även att respondenternas 
uppfattningar kan skilja sig beroende på hur deras olika arbete konkret ser ut. De har arbetat 
på olika nivåer och på olika arbetsplatser med olika typer av företag, vilket även kan påverka 
deras uppfattning. Eftersom Bjärehälls och Svenssons uppfattning går emot tidigare forskning 
kan det vara så att deras uppfattningar mer är en förhoppning om hur det borde vara. Vi anser 
även att det kan vara så att den tidigare forskningen inte är tillämpbar på regelförändringen 
K2 och K3. Vi menar även med grund i respondenternas uppfattningar att 
redovisningskonsulter med mer erfarenhet anser att ansvarstagandet är lika stort och att 
yrkesrollens etik och moral inte påverkas av skillnader i regelverk. Redovisningskonsulter 
med mindre erfarenhet däremot anser att etik och moral i yrkesrollen kan påverkas beroende 
på vilket regelverk som tillämpas. 

Carmona och Trombetta (2008) menar att ett principbaserat regelverk gentemot ett 
regelbaserat regelverk kommer skapa ett ökat behov av redovisarens vetskap och insikt i 
företagets verksamhet och vilka typer av transaktioner företaget har med omvärlden. Den 
uppfattningen delas inte av någon respondent i vår studie. Samtliga anser att en 
redovisningskonsult alltid måste vara insatt i företags verksamheter för att kunna utföra ett 
professionellt arbete åt uppdragsgivaren. Pålsson menar dock att även om det är lika viktigt att 
vara insatt i företagets verksamhet oavsett regelverk kan det ställas på sin spets i ett 
principbaserat regelverk. En möjlig förklaring till varför respondenternas uppfattning skiljer 
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sig åt mot tidigare forskning menar vi kan vara implementeringen av Reko i Sverige. Reko 
ställer krav på att konsulten är insatt i företagets verksamhet och Reko ska följas av 
auktoriserade redovisningskonsulter. Reko gör inte någon skillnad på kraven beroende på 
vilket regelverk företag väljer att följa, vilket både Nilsson och Svensson påpekar. Vi anser 
därför att tidigare forskning beträffade konsultens krav på att vara insatt i företags 
verksamheter kan vara svår att tillämpa på K2 och K3 som regelbaserade och principbaserade 
regelverk. Studien kan därför inte bidra med slutsatser beträffande om skillnaderna mellan K2 
och K3 kommer kräva att redovisningskonsulten har mer eller mindre kunskap om företagets 
verksamhet. Fler bedömningssituationer leder till att redovisare kommer behöva ha större 
kompetens och kunskap i ett regelverk som är principbaserat kontra regelbaserat (Schipper, 
2003; Carmona & Trombetta, 2008). Den här uppfattningen delar samtliga respondenter. 
Flera av respondenterna menar att erfarenhet och kunskap är avgörande för att kunna göra 
korrekta bedömningar. Utan erfarenhet blir det svårt att arbeta med ett principbaserat 
regelverk anser Pålsson. Nilsson menar dessutom att det kan bli så att större byråer delar upp 
sin personal så att en del arbetar enbart med K2 och andra enbart med K3. Det var också 
något som Svensson betonade i samband med värdering finansiella anläggningstillgångar. En 
del konsulter inom byrån kan bli tilldelade specialistområden. Eftersom den här typen av 
situationer enligt Schipper (2003) uppstår mer frekvent i principbaserade redovisning menar 
vi att respondenterna i vår studie uppfattar att kraven på kunskap och erfarenhet kan vara 
större i K3 jämfört med K2. En övergång från regelbaserade till principbaserade 
redovisningsstandarder kan även få konsekvenser för innehållet i utbildningen för redovisare 
och revisorer (Carmona & Trombetta, 2008). Bjärehäll menar att det kommer krävas mer 
utbildning vid tillämpning av principbaserade regelverk då det regelverket är mer öppet för 
bedömningar. Nilsson beskriver att Reko ställer krav på vidareutbildning för att en 
redovisningskonsult ska behålla sin auktorisation. Nilsson anser därför precis som Pålsson 
och Svensson att kraven på utbildning alltid kommer vara viktig i branschen oavsett regelverk 
som tillämpas. Pålsson menar att det snarare kommer ställas krav på erfarenhet istället för 
utbildning. Svenssons uppfattning är att kraven på utbildning inte kommer skilja sig åt men 
att inriktningen på utbildningen kan komma att påverkas i framtiden då principbaserade 
regelverk ställer fler krav på redovisningskonsulten. Schipper (2003) menar att utbildningar 
inom redovisning behöver skifta fokus så att redovisare blir mer kvalificerade i att göra 
adekvata bedömningar och uppskattningar. Två av studiens fyra respondenter anser att 
bedömningssituationer och utrymme för professionellt omdöme medför att det behövs mer 
utbildning eller att utbildningen bör ändra inriktning och fokusera mer på det här området. Det 
är Bjärehäll och Svensson, två av de mest erfarna redovisningskonsulterna i studien som är av 
den här uppfattningen och den delas även av den tidigare forskningen. Vi anser dock inte att 
det framkommit tillräckligt med stöd för att studien ska kunna dra slutsatser gällande att 
redovisningskonsulternas utbildning kommer skilja sig vid tillämpning av K3 jämfört med 
K2. 

Forskning har även diskuterat behovet av dokumentation och upplysningar vid tillämpningen 
av regelbaserade kontra principbaserade regelverk. Love och Eickemeyer (2009) och Sherman 
(2009) anser att principbaserade regelverk ställer högre krav på dokumentation. Schmutte och 
Duncan (2009) anser att det är vägledningen i regelverket som styr i vilken omfattning och 
form redovisningsval behöver dokumenteras. Respondenterna i vår studie är av olika 
uppfattning. Bjärehäll och Pålsson anser att principbaserade regelverk ställer högre krav på 
dokumentation och upplysningar och menar att det kommer krävas dokumentation på vilka 
grunder bedömningar och antaganden görs i redovisningen vid tillämpning av ett 
principbaserat regelverk. Bjärehäll betonar att framförallt värdering till verkligt värde kommer 
kräva dokumentation som underlag. Samtidigt anser han att arbetet med att värdera 
egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar kommer generera extraarbete och mer tid 
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för redovisningskonsulten. Det menar vi ytterligare kan styrka att kraven på dokumentation 
kan öka i principbaserade regelverk som K3. Pålsson menar att företag som väljer att redovisa 
enligt principbaserade regelverk generellt sett har fler olika poster i balansräkningen som kan 
vara svåra att bedöma av olika anledningar. Nilsson och Svensson anser att företagets val av 
regelverk generellt sett inte kommer ställa högre krav på dokumentation. Svensson förklarar 
att alla auktoriserade redovisningskonsulter följer Reko som ställer höga krav på 
dokumentation oavsett vilket regelverk som tillämpas. Även Nilsson förklarar att kraven på 
dokumentation är höga oavsett vilket regelverk som tillämpas. Då respondenternas 
uppfattningar skiljer sig åt har vi svårt att fastställa någon tydlig slutsats om kravet på 
dokumentation och upplysningar kommer förändras vid tillämpning av K2 och K3. Vi anser 
att de olika uppfattningarna kan grundas i olika uppfattningar om regelverket Reko samt en 
olikhet i erfarenhet. Svensson är den enda respondenten som betonar att Reko ställer 
omfattande krav på dokumentation, vilket vi menar kan visa på att arbetet på olika byråer och 
arbetsplatser konkret ser väldigt olika ut och att de tar olika mycket hänsyn till olika aspekter i 
yrkesrollen. En del redovisningskonsulter kanske arbetar mer på magkänsla och erfarenhet 
medan andra läser regelverk som ska följas innantill. Precis som vi diskuterade i avsnittet för 
etik och moral anser vi att respondenternas olika erfarenhet ligger till grund för vilken 
uppfattning de har om ämnet. De arbetar även på olika sätt och har troligtvis olika 
uppfattningar om hur mycket dokumentation som krävs. 

Sammanfattningsvis finns det områden där studiens respondenter visar på olika uppfattningar. 
Både gällande etik och moral samt dokumentation och upplysningar har respondenterna varit 
oeniga. Oenigheten har delat upp respondenterna med mest och minst erfarenhet inom yrket i 
olika läger. Bjärehäll och Nilsson var i båda fallen av olika uppfattning. Det menar vi kan 
tyda på att det är erfarenheten som i stor grad påverkar redovisningskonsulternas 
uppfattningar. De skillnader mellan K2 och K3 som enligt vår studie med ett fåtal 
respondenter kommer påverka redovisningskonsultens arbete på olika sätt är materiella 
anläggningstillgångar, finansiella anläggningstillgångar och upplysningar om 
förvaltningsfastighet. Studien visar på att kravet på redovisningskonsultens professionella 
omdöme och kunskap kommer öka vid tillämpning av K3 i jämförelse med K2. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
K2 och K3 är fortfarande inte implementerat fullt ut. Det finns därför möjligheter för andra att 
forska vidare och skriva intressanta och givande uppsatser om ämnet. Efter att vi slutfört vår 
studie om hur skillnader mellan regelverken K2 och K3 kan påverka redovisningskonsultens 
arbete har vi både fått idéer om nya uppslag och även sett att det finns möjlighet att göra 
liknande studier för att komplettera vår egen. Under studiens gång har vi funderat mycket på 
hur utfallet av valet kommer bli, alltså hur många som kommer välja att tillämpa K2 
respektive K3. Det är lätt att enbart förlita sig och tro på tidigare forskning, men vid en studie 
märks det snabbt att verkligheten i den specifika kontexten kan skilja sig markant. BFN menar 
att K3 är huvudregelverket men vår uppfattning efter att vi gjort studien är att de flesta företag 
kommer välja K2. För de som ska fortsätta forska eller genomföra en studie för första gången 
kan det därför vara intressant att göra en kvantitativ studie och undersöka hur många och vilka 
företag som valt att tillämpa K2 respektive K3 efter första bokslutet redovisats. Utifrån vår 
studie hade det även varit intressant att undersöka hur skillnader i arbetserfarenhet kan 
påverka redovisningskonsultens uppfattning inom olika områden. Vi misstänker att olikheter i 
svar kan härstamma från just den faktor och det hade varit intressant att forska kring hur det 
kan påverka och hur arbetet skiljer sig. 
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Bilaga 1 - Sammanfattning skillnader mellan regelverken K2 och K3 

 K2 K3 
- Materiella 
anläggningstillgångar 

● Nyttjandeperiod får 
schablonbestämmas 

● Möjlighet att kostnadsföra utgifter 

● Ej krav på komponentansats 

● Uppskrivning endast på mark och 
byggnad 

● Nyttjandeperiod fastställs 
baserat på resursförbrukning 

● Samtliga tillgångar aktiveras 

● Komponentansatsen tillämpas 

● Uppskrivning på samtliga 
materiella anläggningstillgångar 

- Immateriella 
anläggningstillgångar 

● Nyttjandeperiod får 
schablonbestämmas 

● Endast förvärvade immateriella 
tillgångar får aktiveras 

● Uppskrivning ej möjligt 

● Nyttjandeperiod högst tio år 

● Egna upparbetade immateriella 
tillgångar får aktiveras (undantag 
finns) 

● Uppskrivning möjlig 

- Finansiella 
anläggningstillgångar 

● Värdering till anskaffningsvärde 

● Förenklingsregler för 
nedskrivning 

● Uppskrivning ej möjligt 

● Ej redovisa uppskjuten skatt 

● Krav på genomsnittsmetod vid 
aktieförsäljning 

● Värdering till verkligt värde 
möjligt 

● Nedskrivning tillämpas 

● Uppskrivning möjligt 

● Tvingande att redovisa 
uppskjuten skatt 

- Skulder och 
avsättningar 

 

 

● Endast legala förpliktelser får 
redovisas 

● Nuvärdesberäkning av skuld ej 
tillåtet 

● Förenklings- och lättnadsregler 
för avsättningar 

● Legala och informella åtagande 
redovisas 

● Nuvärdesberäkning tillåtet 

● Omprövning av avsättningars 
värde varje år 

- Upplysningar om 
förvaltningsfastigheter 

 

● Inga krav på upplysningar  ● Omfattande upplysningskrav om 
verkligt värde, redovisat värde, 
värderingsmetoder, antaganden 
och avyttringsmöjligheter 



 

	  
	  

Bilaga 2 – Operationalisering 

Principbaserad och 
regelbaserad 
redovisning 
 

1. Berätta om din uppfattning om 
regelbaserade respektive 
principbaserade regelverk. 

	  

2. Vad anser du att det kan finnas för 
för- och nackdelar med regelbaserade 
kontra principbaserade regelverk? 

	  

Regelverken K2 och 
K3 
 

3. Vad är din inställning till 
bokföringsnämndens K-projekt? 
 

	  

4. Vilka fördelar och nackdelar anser du 
att det kan finnas med tillämpning av K2 
respektive K3? 
 

	  

5. Hur ser du på K2 och K3 som regel- 
respektive principbaserat? 
 

	  

6. Vad är din uppfattning om hur 
skillnader i regelverken gällande 
följande områden kan påverka ditt 
arbete? Vilka skillnader får störst 
konsekvens för redovisningskonsultens 
arbete? Varför? 

a) Materiella 
anläggningstillgångar 
b) Immateriella 
anläggningstillgångar 
c) Finansiella 
anläggningstillgångar 
d) Skulder och avsättningar 
e) Upplysningar om 
förvaltningsfastigheter 
 

Redovisnings-
konsulten 

Professionellt omdöme 7. Vad har du för uppfattning 
om hur stort utrymme 
professionellt omdöme får vid 
tillämpning av regel- kontra 
principbaserade regelverk? Vad 
får det för konsekvenser för 
arbetet som 
redovisningskonsult? 

8. Vad anser du att det kan 
finnas för för- och nackdelar 
med att använda professionellt 
omdöme i redovisningen? 

Etik och moral 9. Vad har du för uppfattning 
om yrkesrollens etik och moral 
gällande redovisningsmässiga 
valmöjligheter i princip- 
respektive regelbaserade 
regelverk? Hur tror du att detta 
påverkar redovisningskonsultens 
ansvarstagande? 

	  



 

	  
	  

	  

 Kunskap och utbildning 10. Anser du att det kan finnas 
olika behov av att vara insatt i 
företags verksamhet beroende 
på vilken art av regelverk som 
tillämpas? 

11. Vad har du för uppfattning 
om vilka kompetenskrav du 
som redovisningskonsult möter 
i regel- kontra principbaserade 
regelverk? 

12. Anser du att kraven på 
utbildning kommer påverkas för 
att uppfylla kravet på korrekta 
bedömningar och återspegla 
företagets ekonomiska situation 
i regel- respektive 
principbaserade regelverk? 
Varför/Varför inte? 

 Dokumentation och 
upplysningar 

13. Vad har du för uppfattning 
om kravet på dokumentation 
och upplysningar vid 
tillämpning av princip- 
respektive regelbaserade 
regelverk? 

	  
	   	  



 

	  
	  

Bilaga 3 - Intervjuguide 

Presentation av respondent 

Principbaserad och regelbaserad redovisning 

1. Berätta om din uppfattning om regelbaserade respektive principbaserade regelverk. 
2. Vad anser du att det kan finnas för för- och nackdelar med regelbaserade kontra 

principbaserade regelverk? 

Regelverken K2 och K3 

3. Vad är din inställning till bokföringsnämndens K-projekt? 
4. Vilka fördelar och nackdelar anser du att det kan finnas med tillämpning av K2 

respektive K3? 
5. Hur ser du på K2 och K3 som regel- respektive principbaserat? 
6. Vad är din uppfattning om hur skillnader i regelverken gällande följande områden kan 

påverka ditt arbete? 
- Materiella anläggningstillgångar 

- Immateriella anläggningstillgångar  

- Finansiella anläggningstillgångar 

- Skulder och avsättningar 

- Upplysningar om förvaltningsfastigheter 

Redovisningskonsulten  

- Professionellt omdöme 

7. Vad har du för uppfattning om hur stort utrymme professionellt omdöme får vid 
tillämpning av regel- kontra principbaserade regelverk? Vad får det för konsekvenser 
för arbetet som redovisningskonsult? 

8. Vad anser du att det kan finnas för för- och nackdelar med att använda professionellt 
omdöme i redovisningen? 

- Etik och moral 

9. Vad har du för uppfattning om yrkesrollens etik och moral gällande 
redovisningsmässiga valmöjligheter i princip- respektive regelbaserade regelverk? Hur 
tror du att detta påverkar redovisningskonsultens ansvarstagande? 

- Kunskap och utbildning 

10. Anser du att det kan finnas olika behov av att vara insatt i företags verksamhet 
beroende på vilken art av regelverk som tillämpas? 

11. Vad har du för uppfattning om vilka kompetenskrav du som redovisningskonsult 
möter i regel- kontra principbaserade regelverk? 



 

	  
	  

12. Anser du att kraven på utbildning kommer påverkas för att uppfylla kravet på korrekta 
bedömningar och återspegla företagets ekonomiska situation i regel- respektive 
principbaserade regelverk? Varför/Varför inte? 

- Dokumentation och upplysningar 

13. Vad har du för uppfattning om kravet på dokumentation och upplysningar vid 
tillämpning av princip- respektive regelbaserade regelverk? 
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