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Förord  
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter som har tagit sig tiden att bidra med värdefull 
information till vår studie. Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även 
tacka alla övriga som hjälpt oss på vägen. 
 
Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår handledare Marita Blomkvist som hjälpt och 
väglett oss genom processen. Dina kunskaper har varit till stor nytta vid framställandet av 
denna uppsats. Slutligen vill vi även tacka alla som varit med och opponerat på vårt arbete. Ni 
har gett oss nya insikter vilket har förbättrat slutresultatet, vilket vi är mycket tacksamma för.      
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Sammanfattning 
 
Titel: Den rättvisande bilden och K2 – en studie utifrån revisorers perspektiv angående 
begreppet rättvisande bild vid tillämpning av K2 och dess förenklingar.  
 
Författare: Hanna Lassagård, Sara Rickardsson och Susanna Svan 
 
Färdigställd: Våren 2014 
 
Handledare: Marita Blomkvist 
 
Bakgrund: Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom redovisningsområdet 
och frågan om vad som är rättvisande och korrekt redovisning är ständigt aktuella frågor. Att 
definiera begreppet rättvisande bild och hitta en direkt synonym är svårt, men det kan ändå 
uppfattas som att det finns en underförstådd innebörd av begreppet inom branschen.  
BFN inledde 2004 framtagandet av K2 som är ett förenklat regelverk för mindre företag. 
Syftet med K2 är att underlätta upprättandet av redovisningen och minska de administrativa 
kostnaderna. I Sverige faller 95 procent inom kategorin mindre företag och som tillåts 
redovisa enligt det nya förenklade regelverket K2. Med anledning av detta vill vi studera 
huruvida den rättvisande bilden kan komma att påverkas av K2 och dess förenklingar. 	  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse kring huruvida K2s 
förenklingar kan komma att påverka den rättvisande bilden genom att beskriva och analysera 
begreppet rättvisande bild och studera K2s förenklingar. 
 
Problemformulering: Hur påverkar K2s förenklingar den rättvisande bilden utifrån 
revisorernas perspektiv? 
 
Metod: Studien är utförd genom en kvalitativ metod där det empiriska materialet har samlats 
in genom intervjuer med fem revisorer och en redovisningskonsult. Respondenterna har 
varierande arbetslivserfarenhet och är placerade på olika revisionsbyråer i Halland.  
 
Resultat: Slutsatsen i studien är att begreppet rättvisande bild är ett erkänt begrepp inom 
branschen och revisorer kommer alltid ha med det undermedvetet trots att K2 delvis släpper 
fokus på begreppet. I studien har det även framkommit att K2 inte kommer innebära så stora 
förändringar som det ges sken utav. Är revisorn insatt i K2s begränsningar och rådgiver 
företagen rätt är slutsatsen att K2s förenklingar inte kommer att påverka den rättvisande 
bilden nämnvärt.  
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Abstract 
 
Title: The concept of true and fair view and K2 – a study based on auditors' perspective 
regarding the concept of true and fair view when applying K2 and its simplifications. 
 
Authors: Hanna Lassagård, Sara Rickardsson and Susanna Svan 
 
Published: Spring 2014  
 
Tutor: Marita Blomkvist 
 
Background: In recent years there have been major changes in the accounting field and the 
question of what is fair and accurate reporting is always a relevant issue. Defining the concept 
of true and fair view and to find an accurate synonym is difficult, still it may be considered 
that there is an implied meaning of the concept in the business of accounting. In 2004 BFN 
started the development of K2, a simplified regulatory framework for small companies. The 
purpose of K2 is to facilitate the accounting and reduce the administrative burden for these 
companies. In Sweden, 95 percent of all companies belong to the category of small companies 
and are allowed to use the new and simplified regulations, K2. Therefore we wish to study 
whether the true and fair view can be affected by K2 and its simplifications. 
 
Aim: The aim of this paper is to create a deeper understanding of whether K2 simplifications 
may affect the true and fair view by describing and analyzing the concept of true and fair view 
and study the simplifications of K2. 
 
Formulation of the problem: How do the simplifications of K2 influence the true and fair 
view based on the auditors' perspective? 
 
Methodology: The study is conducted through a qualitative approach in which the empirical 
material is gathered through interviews with five different auditors and one accountant. The 
respondents have all different experience in the field of accounting and are located at different 
accounting firms in Halland. 
 
Results: The conclusion of the study is that the concept of true and fair view is accepted in 
the business of accounting and accountants will always carry the concept with them 
subconsciously, even though K2 partially releases focus on the concept. The study has also 
revealed that K2 will not cause those vast changes that it gives appearance of. If the auditor is 
familiar with K2s’ limitations and gives companies proper advice, the conclusion is that K2s’ 
simplification will not affect the true and fair view significantly. 
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Förkortningar  
 
BFN – Bokföringsnämnden 

BFNAR - Bokföringsnämndens allmänna råd  

EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EU – Europeiska Unionen 

FAR - Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare  

FASB - Financial Accounting Standards Board 

IASB - International Accounting Standards Board  

IFRS - International Financial Reporting Standards 

RFR -  Rådet för finansiell rapportering 

ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 
	  

1.1  Bakgrund 
	  
Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom redovisningsområdet och vad som 
är rättvisande och korrekt redovisning är ständigt aktuella frågor. När årsredovisningslagen 
(ÅRL) infördes 1995 i samband med att Sverige 1994 gick med i EU och ingick EES-avtalet 
infördes en ny ordning där redovisningsregler särskildes från associationsrättsliga lagar och 
begreppet att redovisa efter rättvisande bild infördes (Artsberg, 2005).  
 
Redovisningen är till för att förse omvärlden och externa intressenter med finansiell 
information (Marton, 2013). Redovisningen är även viktig eftersom den hjälper till och ligger 
till grund för olika beslut som i slutändan påverkar olika människors välstånd. Människor har 
olika intressen i företag och påverkas på olika sätt av de beslut som företag tar och de 
finansiella siffror de visar upp. Dessa personer, företags intressenter, vill alla ha en så korrekt 
information som möjligt. För att intressenternas informationsbehov ska uppfyllas har 
revisorerna en betydande roll (Benston, Bromwich, & Wagenhofer, 2006). De ansvarar för att 
använda och tolka de regler som finns uppställda för att intressenterna inte ska vilseledas och 
för att ge en rättvisande bild av företaget.     
 
Att definiera begreppet rättvisande bild och hitta en direkt synonym är svårt (Arden, 1997). 
Enligt Ekholm och Troberg (1998) uppfattas det som att det finns en underförstådd innebörd 
av begreppet rättvisande bild inom branschen. Detta är även något Arden (1997) håller med 
om, då hon menar att det finns vissa karaktärsdrag som frekvent återkommer i samband med 
rättvisande bild. Begreppet har funnits med under en lång tid och används än idag, vilket 
bevisar att rättvisande bild är en viktig del inom redovisningen (Ekholm & Troberg, 1998). 
Begreppet kommer från det brittiska uttrycket ”true and fair view” och är idag en del av EU-
direktivet (Artsberg, 2005). När Sverige skrev på EES-avtalet blev Sverige skyldig att följa 
EU:s bolagsrättsliga direktiv, där det i det fjärde direktivet står att årsredovisningen ska ge ”a 
true and fair view”. Det innebar att Sverige gick från en kontinental redovisningstradition till 
en mer anglosaxisk tradition, vilket innebar en mer marknadsvärdeorienterad redovisning med 
mindre vägledning om hur värderingar ska genomföras (Engström, 2009). Därefter har 
anpassningar till komplexa internationella regler ökat och BFN har arbetat med att anpassa de 
internationella redovisningsrekommendationerna till allmänna råd. Detta har bidragit till 
svåröverskådliga och detaljrika råd som mindre företag har svårt att följa, vilket har resulterat 
till invändningar. Ett ökat behov av förenklingar ledde till att BFN 2004 inledde arbetet med 
det så kallade K-projektet för att ta fram förenklade regler för onoterade företag (Marton, 
Lumsden, Lundqvist, & Pettersson, 2012). BFN har i och med K-projektet delat in företag i 
fyra olika kategorier: 
 

• K1: Företag som upprättar förenklat årsbokslut med årlig nettoomsättning 
som uppgår till högst 3 miljoner kronor. 

• K2: Mindre onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar som upprättar 
årsredovisning eller årsbokslut. 

• K3: Större företag enligt ÅRL som upprättar årsredovisning, det vill säga ej 
noterade företag och de företag som väljer att inte tillämpa K2. 

• K4: Företag som valt att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med 
IFRS. 
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I Sverige faller ungefär 95 procent av företagen inom kategorin små och mindre aktiebolag 
och omfattas av K2 (Norberg, 2014). BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om 
årsredovisningar i mindre aktiebolag, även nämnt K2, har sedan 2008 kunnat användas som 
ett alternativ till tidigare redovisningsregler men blir 2014 tvingande (Engström, 2009). Det 
kännetecknas av en rad förenklingar och måste tillämpas i sin helhet utan avvikelse.  
 
 

1.2  Problemdiskussion 
	  
Syftet med K2 är att skapa ett gemensamt tydligt regelverk som underlättar utförandet av 
redovisningen för mindre företag (BFN, 2012). Målet är att den administrativa bördan ska 
minskas med hjälp av förenklingar och begränsningar. Sveriges regering har satt upp som mål 
att reducera de administrativa kostnaderna för mindre företag med 25 procent i och med 
införandet av regelverket (Askenmalm, 2010). Debatten om K2s förenklingar verkligen kan 
ge en rättvisande bild då det inte är tillåtet att avvika från BFNAR 2008:1 är idag högaktuellt i 
och med K-regelverkets slutgiltiga införande 2014.  
 
Rättvisande bild är ett frekvent återkommande begrepp inom redovisningen trots att det inte 
har någon exakt definition. Beroende på om ett land tillhör den anglosaxiska eller 
kontinentala redovisningsteorin uppfattas begreppet olika (Ekholm & Troberg, 1998). Enligt 
Arden (1997) är rättvisande bild ett dynamiskt begrepp som kontinuerligt behöver uppdateras 
då det ständigt sker förändringar inom redovisning. Trots meningsskiljaktigheter kring 
innebörden av begreppet har det inte övergivits utan används bland praktiker än idag och 
anses viktigt för redovisningen (Ekholm & Troberg, 1998). Evans et al. (2005) påpekar att 
syftet med redovisning är att förse intressenter med ekonomisk information som ger en 
rättvisande bild av företagets verksamhet. För att syftet med redovisningen ska uppnås har 
revisorerna en mycket viktig roll eftersom det är de som i slutändan kontrollerar om 
redovisningen avger en rättvisande bild.  
 
Trots att mindre företag har färre intressenter är årsredovisningen en betydelsefull 
informationskälla då den utgör ett viktigt beslutsunderlag (Askenmalm, 2010). Enligt 
Askenmalm (2010) visar även tidigare forskning att långivare ställer samma krav på 
information från mindre företag som på information från större företag. K2s förenklingar och 
begränsningar har gett upphov till olika åsikter angående om K2 kan tillfredsställa 
intressenternas informationsbehov samt om det kan generera en rättvisande bild (Broberg, 
2011). Vissa menar att det leder till en begränsning för företagen medan andra menar att det 
inte kommer innebära någon större förändring jämfört med tidigare. Enligt Askenmalm 
(2010) är de nya förenklingar inte lösningen på problematiken angående komplexiteten i 
redovisningsregler. Förenklingarna kan istället leda till att bilden av verkligheten blir 
suddigare och att redovisningen blir otydligare för företagen och dess intressenter. Åsikterna 
om K2 är delade och det är därför av stor betydelse att studera hur K2s förenklingar påverkar 
den rättvisande bilden. 
 
Kritiken mot K2 riktas främst mot att det inte är tillåtet att göra avsteg från regelverket utan 
att det måste tillämpas fullt ut (Broberg, 2011). Företag har inte möjlighet att göra avsteg från 
regelverket om det behövs för att ge en rättvisande bild. Exempelvis får företag inte aktivera 
egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar trots att det skulle ge en mer rättvisande 
bild. Andra exempel är att det dessutom inte är tillåtet att redovisa uppskjuten skatt, redovisa 
finansiella tillgångar till verkligt värde eller göra uppskrivningar på andra tillgångar än 
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byggnader och mark vilket också kan leda till en mindre rättvisande bild. Kritiker menar 
därför att K2 inte tillåter vissa typer av lösningar vilket kan göra att regelverket uppfattas som 
stelbent (Norberg, 2014).  
 
Förespråkare för K2 menar istället att regelverket inte kommer innebära några större 
förändringar för företagen (Broberg, 2011). Detta eftersom många av K2s begränsningar 
tillhör en kategori som många mindre företag inte haft användning av tidigare, exempelvis att 
aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. Marknaden efterfrågor 
framförallt förenklingar som underlättar och effektiviserar redovisningen, vilket K2 har som 
syfte att göra. K2 leder till att mindre företag slipper arbeta med komplexa 
redovisningsmetoder, vilket kan leda till en mer rättvisande bild.  
 
Med denna bakgrund anser vi att det finns en kunskapslucka angående vilka konsekvenser 
K2s förenklingar kan ge på den rättvisande bilden, eftersom det i Sverige finns många företag 
som klassificeras som mindre och som hamnar inom K2s ramar. Vi vill skapa en djupare 
förståelse kring begreppet rättvisande bild då det ofta uppkommer i redovisningssammanhang 
och för att tidigare forskning visar att begreppet kan tolkas på olika sätt.  
 
Genom tidigare studier har vi kommit i kontakt med K2s förenklingar och begreppet 
rättvisande bild, men vi anser att det finns en kunskapslucka i vilka konsekvenser K2s 
förenklingar kan få för den rättvisande bilden. Vad innebär egentligen begreppet rättvisande 
bild och kan K2 med dess förenklingar återge en rättvisande bild? Tidigare forskning visar att 
det har funnits ett behov av ett förenklat regelverk för mindre företag. Det råder dock delade 
meningar om dessa förenklingar verkligen kommer bli enklare och utgöra någon skillnad i 
praktiken. Tidigare studier har endast spekulerat i utfallet eller studerat vissa problemområden 
eftersom det hittills varit få företag som valt regelverket. Eftersom revisorer har en betydande 
roll och som i slutändan avgör vad som är rättvisande är det viktigt att studera deras 
uppfattning angående K2s förenklingar. Vi anser att denna studie är av särskilt intresse i och 
med K2s slutliga införandet 2014 vilket leder oss till problemformuleringen: 
	  
	  

1.3  Problemformulering 
	  

• Hur påverkar K2s förenklingar den rättvisande bilden utifrån revisorernas perspektiv? 
	  
	  

1.4  Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse kring huruvida K2s förenklingar kan 
komma att påverka den rättvisande bilden, genom att beskriva och analysera begreppet 
rättvisande bild och studera K2s förenklingar utifrån revisorernas perspektiv. Studien riktar 
sig till läsare med tidigare kunskap inom redovisningsområdet och ger praktiker en inblick i 
vad som är viktigt att tänka på när de ska tillämpa K2s förenklingar. 	    
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2. Teoretisk referensram 
	  
Syftet med studien är att ”skapa en djupare förståelse kring huruvida K2s förenklingar kan 
påverka den rättvisande bilden”. Kapitlet inleds med en kortfattad sammanfattning och 
modell. För att skapa en grundläggande förståelse inleds referensramen med en redogörelse 
av redovisningens syfte, conceptual framework och intressentteori. Därefter återfinns två 
avsnitt som är det centrala i referensramen det vill säga K2 och den rättvisande bilden. 
Referensarmen avslutas med ett kapitel där K2 och den rättvisande bilden kopplas samman 
och studeras.  
 
 

2.1  Sammanfattning 
	  
Syftet med redovisning är att förse både externa och interna intressenter med ekonomisk 
information som ger en rättvisande bild av företagets verksamhet (Evans et al., 2005). 
Revisorer hjälper till att uppfylla syftet med redovisningen genom att kontrollera att 
årsredovisningen avger en rättvisande bild över företagets verksamhet. Revisorer måste göra 
ett antal bedömningar och tolka redovisningsstandarder vilket ställer krav på deras 
professionella omdöme (Benston, Bromwich, & Wagenhofer, 2006). För att uppfylla syfte 
med redovisningen har ett ramverk tagits fram som innehåller ett antal kvalitativa egenskaper 
såsom förståelse, relevans, jämförbarhet och tillförlitlighet (Smith, 2006). Dessa egenskaper 
har dock ifrågasatts då det finns många åsikter kring hur redovisningen bör upprättas för att 
tillfredsställa intressenternas olika informationsbehov.  
 
Att ta fram nya regler är en komplicerad process och det råder olika teorier kring varför regler 
i redovisningen bör existera (Deegan & Unerman, 2011). Vissa menar att det ger en mer 
rättvisande bild och höjer kvalitén medan andra menar det motsatta. Den största förändringen 
inom svensk redovisning på senare år är införandet av årsredovisningslagen 1995 (Drefeldt & 
Törning, 2013). Därefter har anpassningar till komplexa internationella regler ökat vilket har 
lett till svåröverskådliga regler för mindre företag (Engström, 2009). År 2004 började BFN 
arbetet med K-projektet vilket innehåller fyra olika regelverk (BFN, 2012). K2 är framtaget 
för mindre företag och innehåller ett antal förenklingar för att underlätta redovisningen (BFN, 
2004). K2 bygger på de grundläggande principerna som återfinns i ÅRL och måste tillämpas i 
sin helhet utan avvikelser. Företag har därför inte möjlighet att göra avsteg från K2 även om 
det skulle ge en mer rättvisande bild (Broberg, 2011). I K2 står det att om det allmänna rådet 
följs fullt ut uppfylls ÅRL:s krav om rättvisande bild (Drefeldt & Törning, 2013). Det finns 
dock ingen klar definition på begreppet rättvisande bild men det har ändå följt med som ett 
återkommande begrepp inom redovisningen under en längre tid. (Ekholm & Troberg, 1998). 
Vad som är korrekt och rättvisande redovisning är ständigt aktuella frågor och speciellt i och 
med införandet av K2. 
 
Nedanstående modell sammanfattar vår teoretiska referensram som inleds med 
redovisningens syfte.  I detta avsnitt tas bland annat revisorns roll upp som en viktig del för 
att redovisningen ska utföras på ett korrekt och rättvisande sätt. Den teoretiska referensramen 
forsätter senare med conceptual framework och intressentteorin, vilka är viktiga teorier att 
inkludera eftersom de hjälper till att skapa en djupare förståelse kring redovisningens syfte.  
Detta ligger till grund när vi senare i den teoretiska referensramen beskriver begreppet 
rättvisande bild och K2 var för sig och som slutligen kopplas samman för att kunna besvara 
problemformuleringen och uppfylla studiens syfte.  
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Figur 1: Sammanfattande modell över referensramen och de olika delarnas relation till varandra 

	  
	  

2.2  Redovisningens syfte 

Redovisning är en gammal tradition och kan definieras som ett system för att bedriva kontroll 
och redogöra vad som finns i ett företag (Artsberg, 2005). Syftet med redovisning är att förse 
både externa och interna intressenter med ekonomisk information som ger en rättvisande bild 
av företagets verksamhet (Evans, Gebhardt, Hoogendoorn, Martoon, Di Pietra, Mora, 
Thinggård, Vehmanen, Wagenhofer, 2005) Redovisning är en process som ständigt pågår i 
företag och som inkluderar insamling och uppställning av finansiell information (Deegan & 
Unerman, 2011). Enligt ÅRL ska redovisningen upprättas i enlighet med god redovisningssed 
och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Redovisningens syfte 
kommuniceras genom olika rapporter och för mindre företag ska årsredovisningen bestå av en 
balansräkning, en resultaträkning, en förvaltningsberättelse och noter (Marton, 2013). Marton 
(2013) menar även att syftet med redovisningen är att minska informationsasymmetrin mellan 
företaget och dess intressenter. För att kunna uppnå detta syfte menar Marton (2013) att det är 
viktigt att studera användarna, tillika intressenterna, av den finansiella informationen. 
Redovisningen spelar en viktig roll då den ligger till grund för viktiga beslut som 
intressenterna tar och det är därför av stor betydelse att dessa siffror är korrekta.  

Det är framförallt revisorerna som hjälper till att uppfylla syftet med redovisningen, nämligen 
att ge en rättvisande ekonomisk överblick av företaget (Benston, Bromwich, & Wagenhofer, 
2006). Revisorer ansvarar för att följa och göra bedömningar av en bred uppsättning 
redovisningsstandarder vilket ställer höga krav på deras professionella omdöme när de 
upprättar redovisningen. Det är även revisorerna som tvingas stå ansvariga om något skulle 
bedömas vara felaktigt redovisat och det är därför av stor betydelse att de har rätt utbildning 
och en bred ekonomisk förståelse när de upprättar redovisningen (Carmona & Trombetta, 
2008). Revisorns roll är inte att utföra själva redovisningen, utan snarare kontrollera att den 
avger en korrekt bild av företagets verksamhet så att företagets intressenter inte vilseleds. 
Marton (2013) hävdar att eftersom det förekommer intressekonflikter mellan företagets olika 
intressenter och aktörer, ligger det i allas intresse att företag anlitar en extern revisor.  
 
Det har förekommit meningsskiljaktigheter angående revisorers roll i samhället (Deegan & 
Unerman, 2011). Beroende på hur redovisningen utvecklas i framtiden kommer revisorers roll 
utvecklas i olika riktningar. I ett regelbaserat system får revisorer tillgång till en detaljerad 
vägledning vid genomförandet av redovisningen (Benston, Bromwich, & Wagenhofer, 2006). 
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Dessa specifika regler tar bort en stor del av osäkerheten från revisorernas roll eftersom de vet 
vad som förväntas av dem. När revisorer försöker följa lagen till punkt och pricka kan de lätt 
bli att de missar det ursprungliga syftet med den finansiella rapportern och istället stirrar sig 
blinda på att följa reglerna. Nackdelen kan bli att de blir en slags regelkontrollant utan att 
använda sitt omdöme och sunda förnuft. I ett principbaserat system ställs högre krav på att 
revisorerna använder sitt eget omdöme om vad som är rätt och fel vid tolkning av de olika 
principerna (Carmona & Trombetta, 2008).  
 
Revisorer kommer enligt Marton (2013) aldrig ha möjlighet att sammanställa en rapport som 
tillfredställer samtliga intressenters behov eftersom de varierar kraftigt. Hur revisorer tolkar 
sin egen roll och uppfattar syftet med redovisningen kommer få stor betydelse för 
utformningen av årsredovisningen. När K2 införs kommer revisorer få nya regler att förhålla 
sig till och det kommer därför fortsätta läggas stor vikt på deras roll och kunnande även i 
framtiden. Detta för att företagets verksamhet ska avspeglas på ett korrekt sätt och därmed ge 
en rättvisande bild.  
 

2.2.1 Conceptual framework 
	  
Conceptual framework, även benämnt ramverk, har tagits fram för att hjälpa till att uppfylla 
syftet med redovisning (Deegan & Unerman, 2011). Det finns dock ingen bestämd 
uppfattning om vad som utgör ett ramverk. Det ramverk som IASB tagit fram består av ett 
antal kvalitativa egenskaper och ytterligare ett antal byggstenar som finns till för att täcka 
problem av central betydelse vid framställandet av årsredovisningen (Marton et al., 2012). 
Marton et al. (2012) anser att det är bra att ha en medvetenhet kring ramverket, då det hjälper 
till och vägleder olika parter i redovisningssystemet.  
 
Då det inte finns någon allmängiltig innebörd av ramverk har det diskuterats mycket kring 
vilka de viktigaste kvalitativa egenskaperna är för att uppfylla intressenternas 
informationsbehov (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Deegan och Unerman (2011) är de 
fyra viktigaste förståelse, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet vilka även återfinns i 
IASBs ramverk. Informationen anses vara förståelig när den är begriplig och användbar för 
företagets intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Detta kompliceras dock då 
redovisningsinformationen har olika användare med olika förkunskaper. Marton (2013) anser 
att redovisningen i dagsläget har utvecklats och blivit alltmer komplex och endast ett fåtal 
personer kan tyda och förstå den. Informationen antas vara relevant om den påverkar 
intressenternas beslut (Artsberg, 2005). För att redovisningsinformationen ska vara relevant 
är det viktigt att den kvalitativa egenskapen förståelig är inkluderad, så att användaren förstår 
innebörden av informationen (Deegan & Unerman, 2011). Tillförlitlighet handlar främst om 
redovisningens förmåga att på ett korrekt sätt avbilda företagets ekonomiska ställning (Smith, 
2006). Att återge en korrekt bild av företaget innebär att redovisningen ska vara fullständig, 
neutral och fri från fel (Deegan & Unerman, 2011). Jämförbarhet handlar om att företag ska 
vara konsekventa i sin rapportering, samtidigt som informationen ska vara relevant för dess 
användare (Deegan & Unerman, 2011). Jämförbarheten är betydelsefull för användarna då de 
ofta använder redovisningsinformation som beslutsunderlag (Marton, 2013).  
 
Smith (2006) framhäver vikten av dessa kvalitativa egenskaper för att uppfylla intressenternas 
informationsbehov och för att generera en rättvisande bild. Normgivare hävdar att 
utvecklingen av ramverk leder till många fördelar och en förbättrad finansiell 
rapporteringspraxis (Deegan & Unerman, 2011). Det leder till att rapporter blir mer relevanta 
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och tillförlitliga och därmed mer användbara vid ekonomiska beslut. Dock nämner Deegan & 
Unerman (2011) att ramverkets betydelse har ifrågasatts, samt att det finns vissa nackdelar 
med det. Motståndare till ramverket anser att framtagandet har varit ett misslyckande. De 
menar att ramverket inte är av betydelse för redovisningen och inte fyller någon större 
funktion, utan endast har skapats för att skapa legitimitet och marknad för redovisningsyrket.  
 

2.2.2  Intressentteorin 
 
En av de avgörande frågorna vid upprättande av redovisning är (Smith, 2006): ”Hur bör 
redovisningen upprättas för att på bästa sätt tillfredsställa informationsbehovet från 
användarna?”. Smith (2006) menar att svaret på frågan är komplext eftersom ett företag har 
olika intressenter med olika informationsbehov. Intressentteorin fokuserar på hur 
organisationen interagerar med olika intressentgrupper (Deegan & Unerman, 2011). Eftersom 
olika intressenter påverkas av företags olika beslut, kommer intressenterna vilja vara med att 
påverka de beslut företag ställs inför. Intressentteorin kännetecknas även av 
informationsasymmetri, vilket innebär att företagsledningen har tillgång till mer information 
än vad användarna har. Årsredovisningen kan ses som ett hjälpmedel för att minska 
informationsasymmetri (Marton, 2013). För att skydda företagets intressenter är det därför 
viktigt att redovisningen ger en rättvisande bild av företaget.  
 
Intressenterna har olika intressen vilket medför att de vill ha olika typer av information. Detta 
påverkar i sin tur redovisningens utformning och reglering (Marton, 2013). De främsta 
intressenterna är ägare, långivare, skatteverk, anställda och leverantörer (Evans et al., 2005). 
Mindre företag kännetecknas av färre intressenter där förhållandet är mindre komplicerat. 
Långivare ställer dock samma krav på information från mindre företag som för större företag, 
då de använder sig av företags årsredovisning för att bedöma kreditrisken när beslut om 
belopp och ränta på lån ska göras (Smith, 2006). De främsta intressenterna anses vara ägarna, 
som använder redovisningen som beslutsunderlag och för att se hur det går för företaget. 
Ytterligare intressenter är leverantörer och de använder främst årsredovisningen för att kunna 
avgöra företagets betalningsförmåga. Skattemyndigheten har en viktig roll vid bedömning av 
företagets skattepliktiga resultat och om det har beräknats i enighet med ”god 
redovisningssed” (Smith, 2006). Staten kräver in skatt från företag som grundar sig på 
resultatet, därför är det viktigt att resultatet har beräknats på ett korrekt sätt.  
 
Evans et al. (2005) belyser problemet med det stora glapp som finns i litteraturen angående 
användare av mindre företags redovisning. Evans et al. (2005) har identifierat att 
huvudanvändarna av den finansiella rapporten skiljer sig mellan olika typer av företag. 
Företagets värde vid en speciell tidpunkt har exempelvis ingen större betydelse för 
intressenterna i mindre företag, utan de lägger större vikt på företagets lönsamhet samt om de 
genererar ett positivt kassaflöde, vilket kan tänkas ge konsekvenser på utformingen av 
årsredovisningen. 
 
 

2.3  Den rättvisande bilden 
	  

2.3.1 Uppkomst av begreppet rättvisande bild 
	  
Begreppet rättvisande bild kommer från Storbritannien och introducerades för första gången i 
The Joint Stock Companies Registration and Regulation Act of 1844 och har sedan dess 
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använts i Storbritannien (Livne & McNichols, 2009). Trots att begreppet använts under en 
längre period i Storbritannien och följt med som ett begrepp när redovisningen utvecklats, 
finns det fortfarande ingen klar innebörd av begreppet (Livne & McNichols, 2009). Det är 
många som har ifrågasatt de konceptuella kvalitéerna av begreppet och anser att den 
rättvisande bilden saknar klara identifierbara karaktärsdrag. Av den anledningen tar Ekholm 
och Troberg (1998) upp i sin artikel att begreppet mest har haft en symbolisk innebörd och 
endast en liten konkret betydelse för utvecklingen av den brittiska redovisningsseden. Detta är 
dock ingenting som alla håller med om. Eftersom begreppet har funnits med så länge hävdar 
vissa att begreppet är nödvändigt vid upprättandet av årsredovisningen. 
 
I och med införandet av EU:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv 1994 angående bolagsrätt blev 
rättvisande bild ett legitimt begrepp som ska användas vid framställandet av de finansiella 
rapporterna (Arden, 1997). I det fjärde direktivet under avsnitt 1 Allmänna bestämmelser, 
Artikel 2 skrivs följande: 
 

1. Årsbokslutet skall bestå av balansräkning, resultaträkning och noter. Dessa 
handlingar bildar en helhet. 

2. Årsbokslutet skall upprättas på ett överskådligt sätt och enligt föreskrifterna i 
detta direktiv. 

3. Årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av bolagets tillgångar, skulder, 
ekonomiska ställning och resultat. 

4. När tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv inte räcker till för att ge 
en rättvisande bild enligt punkt 3, skall ytterligare upplysningar lämnas. 

5. Om undantagsvis tillämpningen av en föreskrift i detta direktiv är oförenlig 
med den skyldighet som föreligger enligt punkt 3, skall avsteg göras från den 
förstnämnda föreskriften så att en rättvisande bild enligt punkt 3 kan ges. 
Varje sådant avsteg skall anmärkas i en not med upplysning om skälen för 
avsteget och om den inverkan som detta kan ha på bolagets tillgångar, skulder, 
ekonomiska ställning och resultat. Medlemsstaterna får bestämma när avsteg 
kan ske och får föreskriva de undantagsregler som behövs. 

6. Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att annan information lämnas i 
årsboksluten utöver vad som fordras enligt detta direktiv 

	  
2.3.2 Innebörd av begreppet rättvisande bild 

  
Normsättare inom redovisning har haft svårigheter att precisera innebörden av begreppet 
rättvisande bild, men ändå används det alltjämt (Ekholm & Troberg, 1998). Arden (1997) 
menar att begreppet inte kan definieras och att det inte finns någon exakt synonym till det. 
Hon menar till skillnad från vissa andra att det finns en hel del karaktärsdrag som är frekvent 
förekommande hos den rättvisande bilden. IASB använder dock inte begreppet i sin 
föreställningsram, men antar ändå att om företag följer de lagar och standarder som 
inkluderats i IFRS har kravet om en rättvisande bild uppfyllts (Marton, 2013).  
 
Vissa hävdar att innebörden av begreppet true and fair förändras över tid och definieras av 
praktiker inom redovisningsyrket, men också att det är en fråga om etik och moral hos de som 
tolkar begreppet (Ekholm & Troberg, 1998). Arden (1997) menar att även om det inte finns 
någon konkret synonym till begreppet rättvisande bild är begreppet ändå föremål för 
kontinuerlig förändring då redovisningen ständigt utvecklas. Det kan uppfattas som att det 
finns en underförstådd innebörd av begreppet rättvisande bild inom branschen (Ekholm & 
Troberg, 1998). Upprättare, revisorer och användare av finansiella rapporter delar en 
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gemensam syn och förståelse av syftet med redovisningen vilket på ett odefinierat sätt leder 
till att rapporterna avger vad som allmänt uppfattas som rättvisande bild. Chefer gör olika 
redovisningsval som de anser vara rättvisande, vilka sedan verifieras av revisorn och slutligen 
accepteras av aktieägare. Det bidrar i slutändan till en finansiell rapport som betraktas återge 
en rättvisande bild.  
 
Livne och  McNichols (2009) påpekar att rättvisande bild har varit ett återkommande begrepp 
inom redovisningen under en längre period. Trots att det finns meningsskiljaktigheterna 
angående begreppet har det inte övergivits utan används än idag, vilket enligt Ekholm och 
Troberg (1998) är anmärkningsvärt och tyder på att begreppet har en viktig roll inom 
redovisningen. Arden (1997) hävdar att när det förekommer regler kommer det uppstå 
situationer när reglerna inte täcker samtliga områden och därför är begreppet rättvisande bild 
nödvändigt. Arden (1997) menar att det finns olika redovisningsmetoder som är mer lämpliga 
i vissa miljöer och situationer.  
 
Override är ett begrepp som innebär att man åsidosätter befintliga redovisningsregler och 
istället använder sådana metoder som ger en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska 
ställning (Marton, 2013). Det råder en ständig debatt angående den rättvisande bilden och 
dess möjlighet att åsidosätta lagen (Ekholm & Troberg, 1998). Vid tillämpning av regler 
måste hänsyn tas till gällande omständigheter och därför måste den rättvisande bilden beaktas 
när olika standarder appliceras. På grund av diverse händelser inom redovisningens historia då 
företag följt lagen, men ändå haft möjlighet att gömma undan reserver för att förbättra sin 
egen vinning, har begreppet rättvisande bild blivit allt mer omdebatterat. Det finns en 
ambition att komma bort från redovisning som är laglig men missvisande. Ekholm och 
Troberg (1998) uttryckte det ”accounting practice may be legal but missleading”, vilket 
bidrog till att fler började ifrågasätta den rättvisande bildens roll i redovisningen och 
möjligheten till så kallade overrides.  
 
Möjligheten till override gör att antalet redovisningsmetoder ökar samt att jämförbarheten och 
kvalitén i årsredovisningen kan försämras (Livne & McNichols, 2009). Livne och McNichols 
(2009) påpekar dock att overrides skulle kunna vara ett alternativ för att förbättra 
redovisningen om tillämpningen av befintliga regler leder till en missvisande bild. Det har 
debatteras om fler konkreta regler ska införas eller om redovisningen ska hållas mer flexibel. 
Livne och McNichols (2009) menar att en avvägning måste göras kring hur strikta reglerna 
ska vara för att företag ska ha möjlighet att uppvisa en rättvisande bild.  
 
 

2.4  K2 
	  

2.4.1 Utvecklingen av nya regler 
 
Reglering inom redovisning kan ske på tre olika sätt: statlig reglering via lagar, privat 
reglering via rekommendationer eller standarder och reglering via praxis (Marton, 2013) 
Vanligtvis används en kombination av dessa regleringssätt när nya regler och standarder 
framställs. Vilket av de tre alternativen som blir mest framträdande beror på vilka intressenter 
som regleringen fokuserar på och vad som är syftet med regleringen. Vid reglering av skatter 
är det ofta statliga lagar som används eftersom det krävs mer konkreta lagar som är enklare att 
följa och kontrollera efterlevnaden av.  
 



	  
	  
	  

16	  
	  
	  

En betydande fråga inom regleringsprocessen är vem som ska ansvara och utforma reglerna, 
den privata sektorn eller staten (Deegan & Unerman, 2011). De som anser att den privata 
sektor ska styra regleringen menar att det är revisorerna som har störst kunskap inom området 
och därför är mest lämpade att sätta upp regler. Deegan och Unerman (2011) menar att det 
leder till en större acceptans av reglerna om det är professionella utövare som skapar dem. De 
tar även upp det omvända scenariot att om staten upprättar reglerna skulle det vara mer 
sannolikt att de följs, då staten har en större verkställande kraft. Det finns olika teorier kring 
varför regler i redovisningen bör existera och vem som egentligen vinner på de olika reglerna 
(Deegan & Unerman, 2011). Vissa teorier menar att regler skapas utifrån samhällets behov 
och för att maximera samhällsnyttan, medan andra teorier menar att regler skapas utifrån 
egenintresse och att regelskaparen är den som i slutändan kommer tjäna på de införda 
reglerna.  
 
Fördelarna med reglering enligt Deegan och Unerman (2011) är att en mer rättvisande och 
kvalitativ information tas fram. Ytterligare fördelar som Marton (2013) nämner är att 
reglering höjer kvalitén, vilket i sin tur innebär att redovisningen blir mer tillförlitlig och även 
underlättar jämförbarheten mellan företag. Utan reglering skulle företag ha möjlighet att 
utforma redovisningen på ett sätt som gynnar dem. Det skulle innebära svårigheter vid 
bedömning av kvalitén på redovisningen och även jämförbarheten skulle försämras, vilket 
intressenterna skulle bli lidande av. En nackdel med reglering är dock att det begränsar 
mängden redovisningsmetoder som får tillämpas, vilket resulterar i att somliga företag 
kommer förbjudas använda redovisningsmetoder som bäst avspeglar dess resultat och 
ställning (Deegan & Unerman, 2011). Det förmodas i sin tur påverka hur företaget kan nå ut 
och informera marknaden om sin verksamhet och ge en rättvisande bild. 
 
Ett av huvudargumenten för att införa differentiell rapportering för mindre företag är att 
minska kostnaderna och den administrativa bördan (Evans et al., 2005). Ytterligare argument 
är avsaknaden av relevans och betydelse att använda ett lika stort och omfattande regelverk 
som de allra största företagen har. Mindre företag har en annan typ av intressenter som inte 
har samma behov eller ställer samma krav på årsredovisningen till skillnad mot större företag. 
Huvudargumentet mot olika redovisningsmetoder är behovet av allmängiltighet samt att 
jämförbarhet och tillförlitlighet hos rapporterna skulle reduceras. 
 
Den största lagmässiga förändringen på senare år inom svensk redovisning är införandet av 
årsredovisningslagen som började gälla 1995 (Drefeldt & Törning, 2013). ÅRL bygger på 
EU:s fjärde och sjunde direktiv och behandlar hur årsredovisning ska upprättas. När BFN 
upprättar sina allmänna råd får de inte utforma standarder som bryter mot någon angiven 
paragraf i ÅRL, vilket skulle vara ett direkt regelbrott mot EU-direktivet. Grundläggande i 
svensk redovisning är lagar, men dessa innehåller relativt få detaljer och därför utgör praxis 
en viktig del inom den svenska lagstiftningen (Marton, 2013). Normsättarna som reglerar 
redovisningen i Sverige idag är IASB, RFR, BFN samt FAR. 
 

2.4.2 Framtagandet av K2 
	  
En förändring inom redovisningen på senare år är BFN:s K-projekt som blir tvingande i år 
2014 (Drefeldt & Törning, 2013). K-projektet innebär framtagande av nya rekommendationer 
för olika företag, där uppdelningar görs utifrån företags storlek och typ av verksamhet 
(Marton, 2013). BFN har som krav att företag måste följa det valda regelverket fullt ut (BFN, 
2012). Därför är det viktigt att företag analyserar vilket regelverk som passar deras 
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verksamhet bäst (Drefeldt & Törning, 2013). Ägarstruktur, framtidsplaner, typ av verksamhet 
och utveckling är exempel på faktorer som bör beaktas vid val av regelverk.	  
 
BFN är en oberoende myndighet under regeringen som ansvarar för utvecklingen av god 
redovisningssed (BFN, 2011). Vid ett sammanträde 2004 kom BFN fram till att de 
anpassningar som gjorts till internationella regler blivit för komplexa för mindre företag. 
Möjligheterna att välja olika redovisningsprinciper och därigenom styra resultatet ansåg BFN 
var för stora och bidrog till en svårtolkad information (BFN, 2004). Mot denna bakgrund 
ansåg BFN att det var av stor betydelse att genomföra förändringar. Resultatet blev ett 
regelverk med fyra olika kategorier, däribland K2. Vid början av arbetet med K2 handlade det 
främst om att hitta en lämplig avvägning mellan intressenternas behov och företagens 
förmåga att tillfredsställa detta behov (BFN, 2004). 
 
Från och med räkenskapsåret 2014 kommer K-regelverken bli tvingande vilket innebär att 
mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar måste välja vilket K-regelverk de ska följa 
(Marton et al., 2013). I Sverige faller de flesta företag inom kategorin små och mindre 
aktiebolag och omfattas av K2 (Askenmalm, 2010). K2 innehåller tydliga regler och 
detaljerade riktlinjer om hur redovisningen ska upprätthållas vilket i vissa situationer kan 
tyckas vara enklare och mer konkret att omsätta i praktiken. Det ska underlätta redovisningen 
för mindre företag som inte behöver den komplexitet som finns i ett större och mer 
omfattande regelverk (BFN, 2011).  
 

2.4.3 De grundläggande principerna i K2 
	  
K2 ska följas i sin helhet utan avvikelser (BFN, 2011). Skulle en redovisningsfråga inte vara 
reglerad i K2 ska företag först använda sig av bestämmelser som tar upp liknande frågor och 
därefter de grundläggande redovisningsprinciperna i ÅRL 2 kap 4§. Det är även dessa 
grundläggande principer som ska följas vid upprättandet av K2 (Broberg, 2011): 
 

• Fortlevnadsprincipen 
• Konsekvent tillämpning 
• Försiktighetsprincipen 
• Periodiseringsprincipen 
• Post för post-principen 
• Bruttoredovisning och kvittningsförbud 
• Kontinuitetsprincipen 

 
Väljer ett företag att följa K2 får företaget inte avvika från dessa principer, om det inte gäller 
särskilda fall eller när BFNAR 2008:1 ger möjlighet till det (Broberg, 2011). 
Försiktighetsprincipen är den princip som är den mest framträdande i K2 och innebär i korthet 
att tillgångar snarare ska värderas för lågt än för högt och skulder värderas för högt än för 
lågt. Detta ska dock ske inom rimliga gränser och därmed inte med överförsiktighet (Drefeldt 
& Törning, 2013). Att det i K2 inte är tillåtet att värdera tillgångar till verkligt värde är ett 
tydligt exempel på att K2 bygger på försiktighetsprincipen, då verkliga värden kan vara svåra 
att fastställa. Försiktighetsprincipen har haft stor betydelse i Sverige genom åren (Marton, 
2013). Framförallt har användare, som exempelvis kreditgivare, bedömt denna princip som 
betydelsefull eftersom bankerna inte vill ta alltför stora risker när de lånar ut pengar till 
företag (Drefeldt & Törning, 2013). Ur investerarnas synvinkel är försiktighetsprincipen 
dessvärre inte alltid fördelaktig eftersom resultatet ofta blir lägre.  
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2.4.4 K2s förenklingar  
	  
K2s syfte är att uppnå förenklingar för mindre företag (Drefeldt & Törning, 2013). Med hjälp 
av dessa ska det bli lättare att förstå den presenterade informationen i årsredovisningen. 
Förenklingarna kan även anses bidra till att minska de administrativa kostnaderna och öka 
produktiviteten i företagen (Fallenius, 2009). Under K2s första år var det dock få företag som 
valde att tillämpa regelverket (Kristoffersson, 2009). Kritikerna menade då att om K2 
verkligen hade bidragit till mer förenklingar skulle fler företag valt att tillämpa K2 direkt. 
Gunvor Pautsch (2009) som arbetar på BFN menar dock att den svaga genomslagskraften 
berodde på att det var många företag som valde att avvakta i början, eftersom nya regler är 
svåra att tillämpa. Många företag väljer även att avvakta i början då de inte vet vad de har att 
välja på och inte på grund av att de ser föreklingarna som K2 medför som något negativt. 
Följande avsnitt kommer att fokusera på betydande förenklingar som har tagits fram i 
samband med K2-regelverket. 
	  

2.4.4.1 Balansräkningen 
 
Enligt ÅRL 3 kap 1§ ska balansräkningen redovisa företagets tillgångar, skulder, avsättningar 
och eget kapital på balansdagen. Ansvarsförbindelse och ställda panter ska även tas upp i 
balansräkningen men då inom linjen. Det är i balansräkningen som företagets ekonomiska 
ställning redovisas (Broberg, 2011). BFN har tagit fram en rad olika förenklingar i K2 som 
innebär förändringar för balansräkningen. En förenklingsregel som tagits fram är att det är 
tillåtet att göra schabloniserad värdering när det riktiga värdet är svårt att fastställa, eller när 
det inte går att göra en korrekt bedömning på grund av att det medför för stora kostnader. 
Schabloneringsregeln kan användas på ett flertal olika poster, däribland vid värdering av 
varulager och beräkning av inkurans.  
 
Utgångspunkten vid redovisning av tillgångar är att de ska matchas mot intäktsredovisningen 
som är förknippad med när risken och förmånen har övergått från den ena parten till den 
andra (Drefeldt & Lundqvist, 2008). Detta i enighet med matchningsprincipen (Broberg, 
2011). I K2 har det även införts förenklingar kring periodiseringar (Drefeldt & Lundqvist, 
2008). Enligt K2 behöver ett företag inte periodisera utgifter som understiger 5000 kronor 
(Broberg, 2011). Detta har införts som en förenklingsregel för att företag inte ska behöva 
behandla små belopp och på så sätt minska den administrativa bördan. Kravet är dock att det 
ska tillämpas konsekvent. 
 
En ytterligare förenklingsregel är att företag får redovisa regelbundna kostnader, exempelvis 
försäkringspremier, som en kostnad vid det år fakturan mottagits eller då utbetalningen sker 
(Drefeldt & Törning, 2013). Detta gäller om kostnaden inte varierar med mer än 20 procent 
och om varje räkenskapsår debiteras med en årskostnad. Syftet med denna förenklingsregel är 
att minska antalet periodiseringar för mindre företag (Broberg, 2011). Detta gäller dock inte 
kostnader för personal och regeln måste även här tillämpas konsekvent för varje enstaka 
kostnad. 
 
K2 bygger på försiktighetsprincipen vilket bland annat bidrar till att det inte är tillåtet att 
värdera till verkligt värde (BFN, 2007). I K2 är det inte heller tillåtet att redovisa 
egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen (Berling, Falkman, & 
Falk, 2008). Anledningen till detta är att de framtida ekonomiska fördelarna anses vara svåra 
att värdera och påvisa vilket skapar ett problem då utgångspunkten i K2 är 
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försiktighetsprincipen. Enligt K2 behöver ett företag inte redovisa en materiell 
anläggningstillgång om inköpspriset understiger 10 000 kronor, utan det är då tillåtet att 
kostnadsföra den direkt (Berling, Falkman, & Falk, 2008). En materiell anläggningstillgång 
får dessutom kostnadsföras direkt om nyttjandeperioden understiger tre år.  
 
I K2 förekommer det en rad förenklingsregler när det gäller avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar (BFN, 2011). Utgångspunkten är att avskrivningen ska 
påbörjas det år som tillgången börjar användas, men företagen behöver dock inte ta hänsyn till 
när under året detta har skett vid tillämpning av K2 (Drefeldt & Lundqvist, 2008). 
Komponentavskrivning är inte tillåtet enligt K2, utan tillgången ska anses som en enhet 
(Berling, Falkman, & Falk, 2008). 
 
Det är enbart tillåtet att skriva upp byggnader och mark i K2 och då endast till taxeringsvärdet 
(Berling, Falkman, & Falk, 2008). Anledningen till att det enbart är tillåtet att skriva upp 
byggnader och mark är för att det anses vara för svårt att fastställa värdet på övriga tillgångar. 
Utöver detta har även nedskrivningsreglerna förenklats (Drefeldt & Lundqvist, 2008). 
 
I K2 är det inte tillåtet att redovisa uppskjuten skatt oavsett om det är en fordran eller skuld 
(Berling, Falkman, & Falk, 2008). Enligt K2 ska skulder som förfaller inom tolv månader från 
balansdagen redovisas som kortfristig skuld och övriga skulder ska redovisas som långfristiga 
skulder (Drefeldt& Lundqvist, 2008). Checkräkningskredit som förfaller inom tolv månader 
ska redovisas som långfristig skuld om det antas att den kommer förnyas eller utnyttjas efter 
förfallodagen.  
 
K2 ger företag möjlighet att själva bestämma om de vill göra avsättningar om summan 
maximalt antas uppgå till 25 000 kronor eller 10 procent av det egna kapitalet vid ingången av 
räkenskapsåret, vilket ses som en förenkling för mindre företag (Broberg, 2011). Det är dock 
inte tillåtet att avstå från att göra avsättningar för pensionsförpliktelse med tillhörande 
löneskatt. I övrigt är det tillåtet att redovisa avsättningarna till nominella värden istället för 
nuvärden om avsättningen beräknas vara utrangerad inom tio år. Detta är aktuellt för mindre 
företag då exempelvis garantiåtagande oftast är mindre än tio år.  
 

2.4.4.2 Resultaträkningen 
	  
Enligt ÅRL 3 kap 2§ ska resultaträkningen redovisa företagets intäkter och kostnader under 
räkenskapsåret. En intäkt ska redovisas när risken eller förmånen har övergått från säljare till 
köpare (Broberg, 2011). Detta om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillfalla företaget och om intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (Berling, Falkman, & 
Falk, 2008) Grundregeln enligt ÅRL är att inkomsten ska redovisas som intäkt det 
räkenskapsår det tillhör (Broberg, 2011).   
 
ÅRL tillåter både kostnadsslagindelad och funktionsindelad resultaträkning som rapportform, 
men i K2 är det endast tillåtet med kostnadsslagindelad resultaträkning (Drefeldt & 
Lundqvist, 2008). Det innebär att samtliga kostnadsposter är indelade efter typ av utgift, 
exempelvis löner och räntekostnader. Fördelen är att BAS-kontoplanen följer denna 
uppställningsform och den kan användas av flertalet företag utan anpassning. 
 
I K2 är det inte tillåtet att lägga till andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller 
poster än de som redan finns angivna i BFNAR 2008:1 (BFN, 2011). Rubriker får dock 
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utelämnas om det inte finns något att redovisa under dem. I balansräkningen och 
resultaträkningen får posternas benämning korrigeras om de beskriver posten på ett bättre sätt.  
 
Enligt K2 ska koncernbidrag redovisas som intäkt i resultaträkningen hos det företag som 
mottagit bidraget (Berling, Falkman, & Falk, 2008) Det företag som lämnat bidraget ska 
redovisa det som en kostnad i resultaträkningen. Tidigare redovisades koncernbidrag direkt 
mot eget kapital i balansräkningen, men det fanns även möjlighet att redovisa koncernbidraget 
i resultaträkning.   
 
K2 tar dessutom upp att tjänste- och entreprenaduppdrag ska redovisas enligt samma typ av 
regler (Broberg, 2011). Dessa uppdrag klassificeras som fyra olika typer, vilka är 
provisionsbaserade uppdrag, uppdrag till fast pris, uppdrag på löpande räkning och uppdrag 
med ett obestämt antal aktiviteter. K2 tar upp när uppdragen ska redovisas med hjälp av regler 
om hur arbetet ska värderas enligt huvud- och alternativregler vid både löpande och fast pris.  
 

2.4.4.3 Förvaltningsberättelsen 
 
Enligt ÅRL 6 kap 1§ ska förvaltningsberättelsen innehålla en rättvisande översikt över 
företagets resultat, ställning och utveckling. Om den information som finns reglerad inte ger 
tillräckligt med information ska förvaltningsberättelsen även innehålla hänvisningar till 
ytterligare upplysningar. Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen och har som 
uppgift att komplettera resultaträkningen, balansräkningen och noterna (Broberg, 2011). Den 
förändring som genomförts i och med K2 är att det finns tydligare information angående vad 
som ska ingå i förvaltningsberättelse, vilket kan ses som en förenkling. Informationen är 
dessutom uppställd på ett mer strukturerat sätt jämfört med tidigare regelverk. Enligt Broberg 
(2011) är uppställningsformen för förvaltningsberättelsen enligt K2 följande: 
 

• Allmänt om verksamheten 
• Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
• Egna aktier 
• Flerårsöversikt 
• Resultatdisposition 

 
Det är enbart tillåtet att utesluta någon av punkterna om det inte finns något att redovisa under 
gällande kategori (Drefeldt & Törning, 2012). Enligt Drefeldt och Törning (2012) ska varje 
ovanstående punkt i förvaltningsberättelsen presenteras i form av en flerårsöversikt. Varierar 
nettoomsättningen med mer än 30 procent mellan åren krävs det en förklaring till varför. Har 
företaget valt en förkortad resultaträkning ska företaget istället kommentera på 
bruttoresultatet, eftersom det i en förkortad resultaträkning inte förekommer något 
nettoresultat. 
 

2.4.4.4 Tilläggsupplysningar 
 
Tilläggsupplysningars uppgift är att komplettera och förtydliga informationen från 
resultaträkningen och balansräkningen (Broberg, 2011). Som en del av förenklingsarbetet är 
kraven på tilläggsupplysningar lägre i K2 än i andra rekommendationer (Berling, Falkman, & 
Falk, 2008). I tilläggsupplysningarna ska information om att företag använder sig av K2 
framgå och det räcker att endast de tilläggsupplysningar som är angivna i ÅRL är med för att 
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årsredovisningen ska anses vara rättvisande och korrekt. Företag som tillämpar K2s regelverk 
får dock alltid avge fler upplysningar än vad som är reglerat (Drefeldt & Törning, 2013).	  
 
Genom att företag väljer att tillämpa K2 kommer de lämna tilläggsupplysningar redan i 
balansräkningen och resultaträkningen, som exempelvis fördelningen mellan långfristiga och 
kortfristiga skulder, vilket är en förenkling från tidigare rekommendationer (Broberg, 2011). 
Det har även gjorts en del förenklingar angående tilläggsupplysningar kring sjukfrånvaro. 
Ytterligare förenklingar har gjorts gällande omsättningstillgångar då de betalningar som 
förfaller inom tolv månader numera räknas som finansiella anläggningstillgångar. Det innebär 
att tilläggsupplysningar inte behöver lämnas kring dessa. Upplysningar om avskrivningstider 
ska dock vara med, samt om alternativregeln eller huvudregeln används på tjänsteuppdrag och 
entreprenaduppdrag. Kravet är att det ska framgå hur avskrivningen på immateriella och 
materiella anläggningstillgången tagits fram. Det ska även lämnas upplysningar kring 
schabloniserad värdering angående tillgångar (Berling, Falkman, & Falk, 2008).  
 

2.4.5 Övergångsregler 
 
För att underlätta övergången från tidigare regelverk till K2 har BFN lämnat ett kapitel till hur 
övergången till K2 ska ske (Berling, Falkman, & Falk, 2008). När företag väljer att tillämpa 
K2 ska dessa regler tillämpas framåtriktat, det innebär bland annat att företag ska fortsätta 
med sina tidigare avskrivningsplaner (Broberg, 2011). Det är dessutom inte tillåtet att tillämpa 
schablonregeln och fem års nyttjandeperiod som förenklingsregel på inventarier som har 
införskaffats innan företaget började tillämpa K2. 
 
Vid övergången till K2 kan övergångsreglerna delas in i två olika kategorier, de som kräver 
justering av det ingående kapitalet samt de som inte kräver justering av det ingående kapitalet 
utan enbart ska användas framåtriktat (Drefeldt & Lundqvist, 2008). Omräkningen av 
jämförelseåret är frivilligt och företag kan istället välja att bifoga föregående års 
årsredovisning utan omräkningar och i tidigare uppställningsform till det aktuella årets 
redovisning. Detta sker som en del i förenklingsarbetet. 	  
	  
 

2.5  Den rättvisande bilden i svensk redovisning 
	  
Efter Sveriges inträde i EU 1994 innebar det att Sverige gick ifrån en kontinental 
redovisningstradition till en mer anglosaxisk tradition, vilket innebar en mer 
marknadsvärdeorienterad redovisning med mindre vägledning om hur värderingar ska 
genomföras (Engström, 2009). Det var även i samband med detta som EU:s bolagsrättsliga 
direktiv infördes i Sverige och begreppet rättvisande bild började användas i den svenska 
redovisningen (Drefeldt & Törning, 2013). Begreppet true and fair view översattes rakt av till 
rättvisande bild (Smith, 2006). Vad införandet av rättvisande bild har fått för effekt på den 
svenska redovisningen är dock svårt att avgöra eftersom begreppets innebörd gett upphov till 
olika tolkningar och kommer från olika redovisningstraditioner. Rättvisande bild är idag ett 
begrepp som alla inom branschen känner till och använder på något sätt.  
	  
Den kontinentala och anglosaxiska traditionen har bidragit till två olika synsätt på vad som 
anses vara korrekt redovisning (Smith, 2006). Den kontinentala traditionen anser att en 
korrekt redovisning är den som upprättas i enighet med standarder och lagar. Den 
anglosaxiska traditionen däremot har en mer principbaserad syn och antar att true and fair 
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view ger en mer korrekt bild av redovisningen och att det är nödvändigt att frångå standarder 
och lagar för att uppnå kravet om rättvisande bild. I EU-direktivet står det att om företaget 
följer lagar, rekommendationer, allmänna råd och god redovisningssed leder det som regel till 
att företaget återger en rättvisande bild av dess finansiella ställning (Drefeldt & Törning, 
2013). Det finns dock vissa undantagsfall där avsteg från reglerna får göras för att kunna 
återge en mer korrekt rättvisande bild.  
 
Att återge en rättvisande bild förknippas enligt Drefeldt och Törning (2013) med god 
redovisningssed. De menar att om företag upprättar redovisningen enligt god redovisningssed 
återges även en rättvisande bild av företaget. För att förstå vad rättvisande bild är måste man 
först förstå innebörden av god redovisningssed, vilket även finns definerat i Bokföringslagen 
prop 1998/99:130 (Drefeldt & Törning, 2013). Genom BFN:s tolkning av hur redovisningen 
ska utformas, formuleras även innebörden av god redovisningssed och vad som i slutändan 
anses ge en rättvisande bild.  
 
I ÅRL återfinns begreppet rättvisande bild i 2 kap 3§ Allmänna bestämmelser om 
årsredovisningen: 
 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en 
helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det 
behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 
tilläggsupplysningar.   

Om avvikelser görs från vad som följer av det allmänna rådet eller 
rekommendationer från normgivande organ, skall upplysningar om detta och 
om skälen för avvikelsen lämnas i en not. 

 
BFN:s allmänna råd för mindre företag, K2, innehåller kopplingar till den rättvisande bilden 
men vissa delar som återfinns i ÅRL har uteslutits. I K2 är det bland annat inte tillåtet att göra 
avsteg från lagen för att återge en rättvisande bild (Drefeldt & Törning, 2013). BFNAR 
2008:1 har istället formulerat det enligt följande i kapitel 1 punkt 4: 
 

Detta allmänna råd ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelser, trots det 
som angetts i 2 kap, 3§ andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).   

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet får inte samtidigt tillämpa 
annan normgivning när årsredovisningen upprättas om inte annat framgår av 
punkt 5. 

 
Den paragraf som punkten avser att man ska bortse från är ÅRL:s paragraf angående den 
rättvisande bilden som återfinns ovan. I kapitel 2 i BFNAR 2008:1 behandlas de 
grundläggande principerna som ska tillämpas vid upprättandet av redovisningen. Dessa 
principer är hämtade i sin helhet från ÅRL:s 1 kap 4§, andra grundläggande 
redovisningsprinciper. I ÅRL finns det dessutom ett tillägg att man tillåts göra avsteg från 
dessa när det finns särskilda skäl som är förenliga med överskådlighet, god redovisningssed 
och rättvisande bild. Detta är dock något som utelämnats i BFNAR 2008:1 vilket är en tydlig 
begränsning i jämförelse med andra regelverk. I BFNAR 2008:1 finns de avsteg som får göras 
från de grundläggande principerna tydligt uppställda och förklarade och förutom dessa avsteg 
måste regelverket följas i sin helhet. I BFNAR 2008:1 uttrycks det enligt följande: 
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 Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som 
anges i kap 2 § 4 första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) endast när 
det anges i det allmänna rådet.  

 
Det är först i kapitel 3 punkt 2 i BFNAR 2008:1 som den rättvisande bilden nämns. Här står 
det att om företaget upprättar redovisningen enligt det allmänna rådets rekommendationer 
uppfylls automatiskt ÅRL:s krav på överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild: 
 

Ett företag som upprättar sin årsredovisning enligt detta allmänna råd 
anses uppfylla de krav som ställs enligt 2 kap. 2 §, 3 § första stycket, 5 kap. 1 § 
och 6 kap. 1 § första stycket andra meningen årsredovisningslagen 
(1995:1554) 

 
Syftet med K2 är att skapa ett gemensamt tydligt regelverk som underlättar utförandet av 
redovisningen för mindre företag (BFN, 2012). Målet är att den administrativa bördan ska 
minskas med hjälp av förenklingar och begränsningar. K2 bygger dessutom på 
försiktighetsprincipen vilket vissa är skeptiska till. Engström (2009) anser att det finns skäl att 
fundera över varför BFN har valt försiktighetsprincipen som utgångspunkt i K2 och inte 
rättvisande bild. Han är dessutom skeptisk till att det inte är tillåtet att göra avvikelser från 
BFNAR 2008:1. Enligt Engström (2009) är syftet med avvikelser att ge en rättvisande bild 
och på så sätt förbättra redovisningen för intressenter. Engström (2009) anser att frågan 
angående rättvisande bild måste behandlas i K2 för att undvika framtida tvister och en 
försämrad redovisning. Andra påpekar dock att rättvisande bild är ett alldeles för luddigt 
begrepp att hänvisa till och Marton (2013) menar att det är en olämplig princip att hänvisa till. 
Samtidigt har begreppet rättvisande bild funnits med under en längre tid inom redovisningen 
och därmed kan det anses ha stor betydelse för redovisningens framtida utveckling (Arden, 
1997).  
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3. Metod 
	  
I metodavsnittet beskrivs vårt tillvägagångssätt samt vilka metodval vi har gjort i vår studie.  
I avsnittet får bland annat läsaren information om ämnesval, vetenskapligt förhållningssätt, 
val av respondent och hur datainsamlingen har genomförts. Läsaren får även en inblick i hur 
de centrala begreppen i studien har operationaliserats och hur bilagorna tagits fram. 
Avsnittet avslutas med en diskussion angående studiens reliabilitet och validitet. 
	  
	  

3.1  Ämnesval 
	  
Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom redovisningsområdet och frågan 
om vad som är rättvisande och korrekt redovisning är ständigt aktuella frågor. En av dessa 
stora förändringar är utvecklandet av K-regelverken, vilka kommer bli tvingande inom svensk 
redovisning från och med 2014, då företag måste välja vilket av regelverken de vill använda. 
K2 har frivilligt kunnat tillämpas sedan 2008 men det är först nu 2014 som det slutgiltiga 
införandet görs. Vi vill genom denna uppsats skapa en djupare förståelse kring huruvida K2s 
förenklingar kan komma att påverka den rättvisande bilden genom att beskriva och analysera 
begreppet samt studera K2s uppbyggnad. Studiens syfte besvaras utifrån revisorernas 
perspektiv. De kommer kunna ge oss en djupare förståelse över vad begreppet rättvisande bild 
innebär och hur det används i praktiken samt kunna ge en beskrivning av K2s tillämpning. Vi 
anser att frågan angående huruvida K2 kan komma att påverka den rättvisande bilden är en 
intressant frågeställning som kommer kunna besvaras på ett konkret sätt med hjälp av 
revisorers kunskap. 
 
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att välja ett intressant ämne som på något sätt tillför ny 
kunskap eller utvecklar befintlig kunskap. Han menar även att det är viktigt att avgränsa sin 
problemställning. Det kan göras både explicit och implicit, vilket innebär att avgränsningar 
görs medvetet eller omedvetet. I vår studie har vi gjort medvetna avgränsningar för att 
konkretisera vår problemställning, bland annat har vi begränsat oss att studera K2 och dess 
förenklingar. Slutligen menar Jacobsen (2002) att det är viktigt att analysera 
problemställningen grundligt och att den går att undersöka empiriskt, vilket vi anser att vi har 
gjort med våra medvetna val.  
 
	  

3.2  Vetenskapligt förhållningssätt 
 
För att kunna utföra en vetenskaplig studie på ett bra sätt är det viktigt att ha en medvetenhet 
kring vilket förhållningssätt studien genomförts på. Enligt Merriam (1994) kommer 
forskarens syn på verkligheten påverka samtliga steg i forskningsprocessen. Redan innan 
forskningsprocessen startar kommer forskarens synsätt spela en avgörande roll för vad denne 
uppfattar. Genom vår forskningsprocess har vi genomgående varit medvetna om att 
människor uppfattar verkligheten på olika sätt. I vår studie har vi valt att intervjua ett fåtal 
revisorer för att få en djupare förståelse. Det kräver att vi sätter oss in i deras verklighet för att 
kunna besvara studiens syfte. Enligt Jacobsen (2002) kallas detta synsätt för hermeneutik 
vilket innebär att verkligheten inte är uppbyggd på några särskilda lagar och att den sociala 
verkligheten ser olika ut. Kunskap är med andra ord lokal och unik. För att kunna förstå olika 
människors syn på verkligheten är det därför viktigt att gå in med ett öppet sinne och även 
arbeta med närhet till intervjuobjektet.  
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Då människor uppfattar verkligheten på olika sätt är det svårt att utelämna egna värderingar 
och intressen vid genomförandet av en studie. Det är viktigt att upprätthålla en så hög 
objektivitet som möjligt för att studien ska ha en hög giltighet. Eftersom vi har olika 
perspektiv på verkligheten och kontinuerligt kan ifrågasätta varandras syn på det insamlade 
materialet, anser vi kunna upprätthålla en hög grad av objektivet i vår studie.  
	  
	  

3.3  Val av metod 
 
Utifrån vårt ämnesval har vi arbetat fram en problemformulering vilken är beskrivande till sin 
karaktär. Vi vill skapa oss en djupare förståelse och anser därför att en kvalitativ metod 
bestående av intervjuer är mest lämplig, då det är svårt att mäta eller beskriva denna studie i 
siffror. Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ ansats att föredra när syftet är att tolka och 
förstå verkligheten samt skapa en klarhet i ett problem. För att uppfylla studies syfte anser vi 
att det är nödvändigt att studera tidigare forskning och ha förkunskaper om K2 och begreppet 
rättvisande bild för att intervjuerna ska bli mer givande. Merriam (1994) menar att målet med 
forskningen inte kommer bli uppfyllt om hänsyn inte tas till tidigare forskning. Om forskaren 
inte sätter sig in i tidigare studier kan det leda till att ett ointressant problem studeras eller att 
en kopia av någon annans forskning produceras. Detta kan ses som en deduktiv ansats där 
forskaren enligt Jacobsen (2002) går från teori till empiri. Samtidigt vill vi i vår studie gå ut 
med ett öppet sinne och inte vara alltför begränsade för att få en så korrekt bild av 
verkligheten som möjligt. Det kan ses som en induktiv ansats som enligt Jacobsen (2002) 
innebär att forskaren inte har alltför många fasta antaganden på förhand och därmed är mer 
mottaglig för information. Studien genomförs genom en kombination av dessa två ansatser.  
Studien besvaras därför med hjälp av litteraturstudier och intervjuer med revisorer och 
redovisningskonsulter.  
 
 

3.4  Val av respondenter 
 
Eftersom vårt syfte med studien är att utgå ifrån revisorernas perspektiv valde vi att intervjua 
fem auktoriserade revisorer. För att få ett bredare perspektiv valde vi dessutom att intervjua en 
auktoriserad redovisningskonsult. Samtliga respondenter var placerade på olika 
revisionsbyråer i Halland och respondenterna var även jämnt fördelat mellan män och 
kvinnor. Storleken på revisionsbyråerna har varit av varierande storlek vilket har varit ett 
medvetet val. Att storleken på byråerna inte varit exakt jämnt fördelat mellan stora och små 
anser vi inte spelar någon roll för att uppfylla syftet med studien. Samtliga respondenter har 
olika erfarenheter och arbetat olika länge inom branschen. Ovanstående avgränsningar har 
gjorts medvetet, vilket vi anser har gett ett bredare perspektiv på samma område och resulterat 
i en djupare förståelse. Det stämmer överens med vårt vetenskapliga förhållningssätt 
angående att människor uppfattar och upplever olika saker på olika sätt, i vårt fall rättvisande 
bild och K2. Det gör det även möjligt att studera och jämföra om begreppet får en enig eller 
tudelad betydelse.  
	  
En medvetenhet kring valet av intervjuobjekt är av väsentlig betydelse enligt Jacobsen (2002), 
då det avgör vilken information som erhålls. När syftet med studien är att beskriva och förstå 
ett fenomen är ett målinriktat urval det mest lämpliga enligt Merriam (1994), vilket innebär att 
forskaren väljer de respondenter som tillför mest kunskap till studien. Detta är något som även 
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Jacobsen (2002) håller med om, det vill säga att urvalet görs utifrån de personer som kommer 
att ge bäst information. Vi har därför varit mycket noggranna vid valet av respondenter. 
 
 

Namn Titel Revisionsbyrå Datum  

Viktoria 
Larsson 

Auktoriserad revisor PwC Falkenberg 4 mars 2014 

Per Willstedt Auktoriserad 
redovisningskonsult 

PwC Falkenberg 4 mars 2014 

Marcus 
Landberg 

Auktoriserad revisor KPMG Halmstad 6 mars 2014 

Sofia Frykner Auktoriserad revisor E&Y Halmstad 11 mars 
2014 

Jörgen 
Hägglund 

Auktoriserad revisor Revisionskonsulterna J 
Hägglund  

17 mars 
2014 

Marie Svensson Auktoriserad revisor Varbergs Revisionsbyrå 18 mars 
2014 

	  
Tabell 1: Förteckning över samtliga respondenterna som ingår i studien. 

 
 

3.5  Operationaliseringsprocessen  
 
För att genomföra vår studie och besvara vår frågeställning samt få en djupare förståelse 
operationaliserade vi de centrala begreppen, rättvisande bild och K2, som framtagits genom 
litteraturstudien. Dessa översattes till mer tydliga och konkreta intervjufrågor som 
respondenterna skulle kunna förstå och besvara på ett bra sätt. Enligt Jacobsen (2011) är det 
viktigt att operationalisera och konkretisera de begrepp som forskaren vill mäta för att komma 
fram till ett bra resultat. Genom framtagandet av den teoretiska referensramen fick vi en större 
kunskap kring begreppet rättvisande bild, det vill säga att det är ett omdiskuterat begrepp som 
det finns många åsikter om. För att kunna uppfylla syftet med studien ansåg vi att det var 
viktigt att få fram respondenternas egen uppfattning om begreppet. Med utgångspunkt från 
tidigare forskning tog vi fram tre punkter som vi ansåg var viktiga att fånga upp i intervjuerna. 
Dessa återfinns i nedanstående figur. Studiens andra centrala begrepp är K2 och efter att 
studerat tidigare forskning insåg vi att det fanns skilda åsikter angående regelverket. För att 
kunna besvara vår frågeställning på ett konkret sätt ansåg vi att det var viktigt att först se 
vilken inställning respondenten hade till K2. Detta eftersom vi ville se om respondentens 
inställning skulle påverka svaren angående deras åsikter kring förenklingarna. Frågan om 
inställning till regelverket togs upp innan vi gick in på djupet på de olika förenklingarna. 
Detta tillvägagångssätt förespråkas även av Kvale och Brinkmann (2009), det vill säga att 
intervjuer ska inledas med enkla frågor innan man går in mer på djupet. Nedan återfinns en 
figur över operationaliseringen av de centrala begreppen. 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  

27	  
	  
	  

Innebörd 

Inställning 

Balansräkningen 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
Figur 2: Operationaliseringen av de centrala begreppen i studien 

	  
Operationaliseringsprocessen fortsatte sedan genom att vi arbetade fram mer konkreta tabeller 
kring K2s förenklingar för att kunna ställa tydliga frågor och gå in mer på djupet under 
intervjuerna. För att göra detta studerade vi tidigare forskning om K2s förenklingar och vi 
använde oss bland annat utav K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag (Berling, Falkman & 
Falk, 2008), Finansiell Rapportering enligt K3 och K2 (Drefeldt & Törning, 2013), Bokslut & 
årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 (Broberg, 2011) samt BFNAR 2008:1 där samtliga 
förenklingar tas upp. Därefter använde vi oss av den tabell som finns uppställd i Drefeldt och 
Törnings (2013) bok och som här återfinns som bilaga 3. Denna tabell är utformad utifrån de 
stoppregler, förenklingsregler och tvingande regler som återfinns i K2. För att underlätta 
intervjuerna och för att de skulle vara av värde gjorde vi ytterligare en förenklad tabell som 
istället följer vår teoretiska referensram som är uppdelad efter årsredovisningens olika delar. 
Denna tabell återfinns som bilaga 2. Tabellen skickade vi inte ut till respondenterna utan den 
använde vi själva som hjälpmedel vid intervjuerna. Anledningen till att vi inte skickade ut den 
var för att vi ville ha en öppen intervju där respondenterna själva tog upp de förenklingar som 
de ansåg var mest väsentliga och påverkade deras arbete. Därefter använde vi tabellen och 
ställde frågor på de förenklingar som de själva inte tog upp. Detta gjorde att vi fick en öppen 
intervju där respondenterna fick tala fritt.	  
 
 

3.6  Datainsamling 
	  

3.6.1 Sekundärdata 
	  
Inledningsvis började vi med att granska tidigare studier för att få en övergripande bild över 
ämnet och för att därefter gå över till att ta fram relevant litteratur till vår studie. Vi har varit 
noggranna med att kontrollera att både den internationella och den svenska litteraturen varit 
tillförlitlig och relevant för vårt ändamål. Vi har använt oss av internationella vetenskapliga 
artiklar för att få den teoretiska synen på vad begreppet rättvisande bild är och hur det tolkas 

Den 
rättvisande 

bilden 
Inställning 

Overrides 

 
K2 

Resultaträkningen 
Förenklingar 

Förvaltningsberättelse
 

Tilläggsupplysningar 



	  
	  
	  

28	  
	  
	  

av olika individer. Vi har använt oss av både nyare och äldre artiklar för att kunna få en 
helhetsbild över begreppet rättvisande bild. Artiklarna har vi även använt för att se hur nya 
regler tas fram, hur de appliceras samt vilka problem de kan upphov ge till. För att få fram 
relevanta artiklar har vi sökt i olika databaser och använt oss av nyckelorden: true and fair 
view, rules based accounting samt principal based accounting. Enligt Merriam (1994) är 
litteraturgenomgången en viktig del i uppsatsprocessen. Litteraturgenomgången utgör en god 
vägledning till att ta fram den teoretiska referensramen, planering av empiri samt 
framställning av resultatet.  
 
För att få en aktuell bild över den svenska regelförändringen har vi främst använt oss av 
svensk litteratur. Eftersom K2 är ett så pass nytt och idag högst relevant ämne finns det många 
som har skrivit och spekulerat i vad K2 kan komma att leda till. I valet av litteratur har vi 
därför varit mycket noggranna med att kontrollera vem som har skrivit för att säkerhetsställa 
tillförlitligheten. Den svenska litteraturen är skriven av redovisningsspecialister på KPMG, 
Grant Thornton, Ernst & Young och ytterligare en är ledamot i Bokföringsnämnden. Vi har 
dessutom använt oss av FARs samlingsvolym och av BFN:s egna remissvar vid studerandet 
av K2. Den sekundärdata som vi tagit fram återfinns i studiens teoretiska referensram.  
 

3.6.2 Primärdata 
	  
Primärdata är sådan information som samlas in för första gången, där forskaren går direkt till 
informationskällan (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att insamlingen 
av information är speciellt utformad för forskarens problemställning. Utifrån vår 
problemställning valde vi därför att primärdata skulle samlas in genom sex intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och varade cirka 60 minuter. Att 
hålla intervjuerna på respektive respondents arbetsplats skapar enligt Jacobsen (2002) närhet 
och relation till respondenterna och därigenom en unik inblick i deras tillvaro. Samtliga 
respondenter fick i förväg vår intervjuguide för att ha möjlighet att vara förberedda inför 
intervjun. Det finns både för och nackdelar med att skicka ut dessa i förväg. Nackdelen är 
enligt Jacobsen (2002) att det riskerar att inte ge några spontana svar. Detta har vi dock inte 
sett som en nackdel i vårt fall, eftersom det är ett mer kunskapsbaserat ämne. Vi ansåg att det 
i vårt fall var bra att skicka ut frågorna i förväg, då det ger respondenten tid att tänka över 
frågorna, eftersom ämnet kan behöva viss betänketid. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör frågorna vara enkla och korta. Intervjuerna bör även 
börja med inledande frågor för att sedan gå in på djupet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjuerna utfördes som öppna intervjuer med några fasta förutbestämda frågor som vi tagit 
fram genom litteraturstudien. Anledning till att vi valde en kombination av öppna och fasta 
frågor var för att öppenheten skapar en större förståelse då respondenten tillåts prata mer fritt 
om sina erfarenheter medan de fasta frågorna utgör en bra grund som underlättar vid 
jämförelser av svaren. Enligt Jacobsen (2002) är kombinationen ett bra tillvägagångssätt då 
forskaren vill ha en djupare förståelse i ett ämne men samtidigt vill bibehålla en god struktur 
för att få ett jämförbart material. Intervjuerna i vår studie kan därför ses vara uppdelad i två 
olika delar. Första delen var en öppen diskussion kring vad respondenten ansåg om begreppet 
rättvisande bild och respondenternas inställning till K2. Den andra delen bestod av fasta 
frågor kring K2s förenklingar. Intervjuguiden som skickades ut i förväg låg som grund för en 
öppen diskussion där respondenten tilläts tala fritt om ämnet och vi kunde ställa lämpliga 
följdfrågor beroende på vad respondenten tog upp. Under intervjun hade vi även med 
checklistan som återfinns i bilaga 2 över samtliga förenklingar för vår egen del. Intervjun 
avslutades med en öppen diskussion gällande hur K2 kan tänkas påverka den rättvisande 
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bilden ur respondentens perspektiv. Enligt Bryman (1997) kallas denna intervjuteknik för 
semistrukturerad.  

3.7  Empiri- och analysmetod 
	  
Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom det inspelade materialet och transkriberade 
innehållet för att säkerhetsställa att vi fått med all väsentlig information. Vi sammanställde 
sedan materialet och kategoriserade svaren från respondenterna. Enligt Jacobsen (2002) är 
kategorisering en förutsättning för att kunna jämföra respondenternas svar. I empiriavsnittet 
valde vi att presentera varje respondents svar var för sig. Detta avsnitt avslutades med en 
sammanfattande tabell över respondenternas svar för att få en helhetsbild och för att läsaren 
ska kunna jämföra respondenternas svar. Denna tabell använde vi oss av i analysavsnittet för 
att skapa gynnsamma förutsättningar och för att ta fram en tydlig analys som möjliggör en 
djupare förståelse. 
 
Analysavsnittet följer samma struktur och innehåller samma rubriker som empiriavsnittet. Vi 
valde att inleda analysavsnittet med en analysmodell för att ge en beskrivning över hur de 
olika delarna interagerar med varandra. I analysmodellen fångas samtliga aspekter upp som vi 
anser är viktiga att analysera för att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningen i vår 
studie. Under varje rubrik i analysavsnittet jämförde vi tidigare forskning med 
respondenternas svar. Vi fann både likheter och olikheter samt förklaringar till dessa. Detta 
gjorde att vi fick en djupare förståelse kring huruvida K2s förenklingar kan påverka den 
rättvisande bilden.  
	  
	  

3.8  Kritik 
	  

3.8.1 Validitet 
	  
Validitet innebär att det insamlade materialet är giltigt och relevant (Jacobsen, 2002). Enligt 
Jacobsen (2002) finns det två aspekter av giltighet, extern och intern. Den interna giltigheten 
innebär att forskaren faktiskt mäter det som avses mäta. Genom att vi har valt olika typer av 
respondenter samt diskuterat med handledare och övriga seminariedeltagare anser vi att den 
interna giltigheten håller en hög nivå. Den externa giltigheten behandlar i hur hög grad ett 
ämne kan generaliseras och överföras till andra situationer. Eftersom vi har valt en kvalitativ 
metod och gått på djupet med ett fåtal enheter har vårt mål inte varit att eftersträva en hög 
generaliserbarhet, utan mer en konkret beskrivning av dagens situation. Vi anser även att vi 
har en hög validitet på vår sekundärdata, då vi varit kritiska vid urvalet och endast valt källor 
med trovärdiga författare och publicerare.  
 
Samtliga respondenter är auktoriserade men två av dem är nyexaminerade, vilket enligt 
Jacobsen (2002) kan vara till nackdel då de eventuellt inte har tillräckligt med kunskap. 
Svaren från respondenterna tyder dock på att detta inte stämmer i vårt fall, då vi anser att de 
har svarat enhetligt oavsett erfarenhet. Vi har därför stark tilltro till informationen vi fått av 
samtliga respondenter. 
 
Vi har erbjudit samtliga respondenter möjligheten att vara anonyma för att de ska känna sig 
trygga till att uttrycka sig fritt. Ingen av våra respondenter har dock önskat att få vara anonym 
vilket gör att vi har stark tilltro till att respondenterna står för vad de sagt. Vi har även mailat 
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underlaget efter vi har transkriberat intervjuerna för att undvika att felcitera respondenternas 
svar. Detta för att säkerhetsställa tillförlitligheten i det insamlade materialet.  
	  

3.8.2 Reliabilitet 
	  
Reliabilitet innebär att materialet är tillförlitligt och går att lita på (Jacobsen, 2002). Enligt 
Jacobsen (2002) är det viktigt att vi ifrågasätter upplägget på undersökningen eftersom det 
kan påverka tillförlitligheten. Genom att använda intervju som metod kan det medföra att 
respondenten och forskaren påverkar varandra. Detta kallas intervjueffekt och kan yttra sig på 
olika sätt. Enligt Wärneryd et al. (2011) kan respondentens svar påverkas av en mängd 
faktorer bland annat genom att respondenten missuppfattat frågorna och/eller ger socialt 
önskvärda svar. Respondenten påverkas av den som intervjuar och det läggs stor vikt på hur 
frågorna formuleras. Genom att vara medvetna om dessa effekter har vi försökt hålla en 
neutral position, undvika ledande frågor och på så sätt förhindrat socialt önskvärda svar från 
respondenterna.  
 
Vi har även arbetat med närhet och intervjuat respondenterna på plats, vilket har hjälpt oss att 
förtydliga frågorna när det har uppstått problem eller missförstånd. När vi har granskat svaren 
har vi kommit fram till att svaren varit enhetliga, vilket tyder på att respondenterna inte har 
missuppfattat frågorna. Ytterligare något som kan påverka tillförlitligheten negativt är enligt 
Jacobsen (2002) att forskarna själva har slarvat med nedteckningen. Detta har vi dock kunnat 
säkerhetskälla eftersom vi varit tre som ständigt kunnat kontrollera innehållet. 
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4. Empiri 
	  
Empiriavsnittet båstår av sex intervjuer. Varje avsnitt inleds med en beskrivning kring 
respondentens uppfattning om den rättvisande bilden. Avsnittet fortsätter med respondentens 
åsikt kring K2 och sedan en mer detaljerad beskrivning över de förenklingar som K2 medför. 
Varje avsnitt avslutas med en kort sammanställning av vad respondenten anser att K2 kan ha 
för påverkan på den rättvisande bilden. Empiriavsnittet avslutas med en sammanfattande 
tabell över samtliga respondenters svar. 
	  

 
4.1  Respondent: Viktoria Larsson 

	  
Viktoria Larsson är auktoriserad revisor och arbetar på PwC i Falkenberg, där hon även är 
kontorschef. PwC erbjuder bland annat tjänster inom revision, finansiell rådgivning och 
skatterådgivning och de är verksamma i 158 länder. Viktoria arbetar främst med aktiebolag, 
men även med olika typer av rådgivning och beskattningsfrågor för andra typer av företag. 
Hon har arbetat inom PwC sedan 2001 och har idag kundansvar för ett hundratal företag. 
	  

4.1.1 Den rättvisande bilden 
	  
Viktoria anser att begreppet rättvisande bild ständigt finns med undermedvetet, men det är 
inget som hon reflekterar över i det dagliga arbetet. För Viktoria innebär begreppet 
rättvisande bild att man använder sig av ett helikopterperspektiv. Vilket enligt henne innebär 
att man går in som en objektiv part och granskar helheten, för att se om företagets finansiella 
ställning har återskapats på ett korrekt sätt. För att kunna avgöra om företag har återgett en 
rättvisande bild, tror Viktoria att man måsta använda sig av just ett helikopterperspektiv, det 
vill säga ta ett steg tillbaka och se till helheten. 
  
Viktoria tror inte att hennes syn på vad som är rättvisande har förändrats på något betydande 
sätt genom åren. Hon menar istället att det är något man är skolad till och som sitter i 
ryggmärgen. Alla har en grundsyn och en övertygelse om vad som är rättvisande och denna 
syn kommer man ständigt att bära med sig, enligt Viktoria.  
 
Begreppet rättvisande bild betyder och tolkas olika i olika länder tror Viktoria. Detta beroende 
på att referensramen skiljer sig mellan länder och det är utifrån denna som man skapar sig en 
grunduppfattning om vad begreppet rättvisande bild innebär. Hon tror även att revisorer och 
redovisningskonsulter tänker och tillämpar begreppet på olika sätt. Revisorer fungerar mer 
som en kontrollstation där helheten granskas, medan redovisningskonsulter jobbar mer 
självständigt och på detaljnivå. Viktoria menar att detta kan innebära att 
redovisningskonsulter inte har samma förmåga att ta på sig helikoptersynen och se om 
slutprodukten verkligen avger en rättvisande bild. 
	  

4.1.2 K2 
	  
Viktoria är positivt inställd till K2 och dess förenklingar vilka underlättar arbetet. Hon menar 
även att det är mycket enklare att hitta i K2 än i tidigare regelverk. Det blir en förenkling i 
hanteringen för företagen, vilket indirekt kan leda till att de administrativa kostnaderna 
minskar. Viktoria anser dessutom att rådgivarna kommer få en viktig roll när företagen ska 
välja vilket K-regelverk de ska tillämpa. De flesta företag är ointresserade av denna fråga och 
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litar på de rekommendationer som lämnas från rådgivarna. Vidare förklarar Viktoria att det 
kommer finnas olika skäl till varför man råder ett företag att välja antingen K2 eller K3. 
Exempelvis måste man ta hänsyn till företagets tillväxtpotential och framtidsplaner. 
Ytterligare ett skäl till att företag kommer rekommenderas att använda K3, även om de ligger 
under gränsvärdena, är för att K2 inte tillåter avsteg och att det i vissa fall kan bli för stelbent. 
Viktoria menar att det handlar om att använda en redovisning som är optimal för företaget och 
som speglar verksamheten. Man måste se till den redovisning som företaget använt sig av 
tidigare och som då ansågs vara rättvisande när man väljer K- regelverk.  
 
K2 är ett sätt att förenkla för de mindre företagen enligt Viktoria. Hon påpekar även att det 
nya regelverket är nödvändigt och att det borde kommit tidigare. Att implementeringen tagit 
så lång tid tror hon beror på att K3 kom sent. Det är inte någon som vill börja använda K2 
innan de vet vad de har att välja på. Viktoria påpekar dock att i de flesta fall är det tydligt 
vilket regelverk företagen ska använda. I Falkenberg finns det många mindre företag som har 
en mindre komplex verksamhet och där valet att tillämpa K2 blir tydligt. Viktoria menar att 
redovisningen inte kommer skilja sig mycket från tidigare vid övergången till K2.  
 
En nackdel med K2 enligt Viktoria är att det är stelbent. Det är dock få företag som påverkas 
av denna stelbenthet på grund av dess mindre komplexa verksamhet. Viktoria tror inte att 
intressenterna kommer ta skada av K2s förenklingar. K2 kan komma att bli lite billigare för 
företagen att använda i det långa loppet, men hon tror även att det kan vara ett 
försäljningsargument från mindre seriösa rådgivare. Vissa rådgivare kanske känner sig mer 
bekväm med K2 eftersom det är enklare och kommer därför rekommendera företagen att 
tillämpa detta regelverk, men det kan bidra till att bilden av företag blir snedriven och inte helt 
rättvisande. 
	  

4.1.3 Årsredovisningen  
	  
Viktoria tror inte att K2 kommer tillföra så stora förändringar. Hon påpekar dock att 
årsredovisningen kan komma att bli mindre i omfång och därmed även lättare att upprätta i 
framtiden. Viktoria tror inte att redovisningen kommer bli mer lättöverskådlig för 
intressenterna, utan hon tror istället att det framförallt är hanteringen som kommer påverkas. 
	  
Balansräkningen 
I balansräkningen är det framförallt schabloner och periodiseringar som utgör de stora 
förändringarna, menar Viktoria. Hon tillägger dock att detta inte är något som egentligen 
kommer innebära så stora skillnader mot tidigare, utan mer att det nu finns ett uttalat belopp 
att förhålla sig till. Det är inte helt ovanligt att företag aktiverar egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar så denna förenkling kan komma att få konsekvenser enligt Viktoria. Det 
kan bli en anledning till varför företag väljer K3 istället för K2. Hon påpekar även att denna 
förenkling har sina fördelar eftersom det är en post som i många fall är svårbedömd och det 
ställs höga krav på den som upprättar redovisningen. Regeln ses därför som en förenkling för 
upprättaren. 
 
Viktoria anser att de tidigare reglerna kring uppskjuten skatt var svåra och att det krävdes 
mycket av den som upprättade årsredovisningen för att det skulle bli korrekt. Utelämnandet 
av denna post i K2 är därför en klar förenkling, men hon menar samtidigt att uppskjuten skatt 
borde vara med om företaget ska uppvisa en helt rättvisande bild. Hon anser dock att 
utelämnandet av denna post inte får så stor betydelse i det stora hela, eftersom dessa företag 
har så få intressenter. Viktoria gör även en liknelse mellan denna post och aktiveringen av 
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egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. ”Det är komplicerade poster för de som 
inte är insatta och det är även svårt att klara av hanteringen utan kvalificerad hjälp.” I och 
med den slopade revisionsplikten kan detta skapa problem, säger Viktoria.  
  
Värdepappershanteringen är enklare i K2 än tidigare regelverk enligt Viktoria. De reglerna 
som fanns tidigare kunde vara snåriga och svårbearbetade. Dessutom var man i vissa fall 
tvungen att ta hjälp av banken för att få siffrorna korrekta. K2 utgör därför en tydlig 
förenkling i detta fall och det är en stor fördel att man tillåts slå samman olika typer av 
värdepapper, menar Viktoria. 
 
Viktoria tycker det är bra att det inte är tillåtet att värdera till verkligt värde enligt K2 då hela 
tanken med det regelverket är att det ska vara enkelt och att försiktighetsprincipen väger 
tungt. Hon anser även att vid värdering till verkligt värde ska värdet kunna styrkas på något 
sätt. På kontoret har de vid enstaka tillfällen tillämpat verkligt värde på finansiella tillgångar 
för mindre företag och dessa får nu göra ett val mellan K2 och K3. Viktoria berättar även att 
uppskrivningar på anläggningstillgångar inte har tillämpats för mindre företag tidigare utan 
oftast vid en ansträngd finansiell situation. Hon anser inte att regleringen angående att det inte 
är tillåtet att skriva upp värdet på andra anläggningstillgångar än fastigheter kommer påverka 
den rättvisande bilden.  
	  
Resultaträkningen 
Viktoria tycker att koncernbidraget står för den största förändringen i resultaträkningen och 
hon är både för och emot denna förändring. Det är en tydlig förenkling att ha koncernbidraget 
i resultaträkningen och det underlättar vid upprättandet. Viktoria berättar att de tidigare har 
lagt koncernbidraget över balansräkningen, trots att det redan tidigare har varit tillåtet att 
lägga det i resultaträkningen i vissa fall. Om läsaren av en årsredovisning inte är medveten om 
denna förändring menar Viktoria att det kan skapa missuppfattningar. Hon påpekar dock att 
de intressenter, som exempelvis kunder och leverantörer, som läser mindre företags 
årsredovisningar ändå har en direkt dialog med företagen och därmed minskar risken för 
missuppfattningar.  
 
Att det inte längre är tillåtet att använda funktionsindelad resultaträkning är inget som berör så 
många företag och är därför inget problem enligt Viktoria. Hon påpekar istället att det kan bli 
uppställningsformen som ställer till det eftersom det inte passar alla företag att förhålla sig till 
K2s befintliga rubriker. Vissa företag har en väldigt detaljerad uppställningsform sedan 
tidigare, vilket inte tillåts i K2. Viktoria tror att det skulle bli tydligare om man fick skriva ut 
eller ändra rubrikerna. Viktoria påpekar återigen att eftersom de företag som använder K2 har 
så få intressenter vet dessa oftast vad siffrorna innehåller och står för i alla fall.  
 
Förvaltningsberättelsen 
Viktoria anser att det är enklare att hitta vad som gäller och vad som ska vara med i 
förvaltningsberättelsen nu jämfört med tidigare, även om det inte kommer innebära så stora 
skillnader. Hon menar att de flesta använder sig av bokslutsprogram som hjälper till vid 
upprättandet av förvaltningsberättelsen. Enligt Viktoria är det inga större förändringar för 
deras del, då flerårsöversikten bland annat varit standard på PwC sedan tidigare.  
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Tilläggsupplysningar 
Enligt Viktoria har kraven på tilläggsupplysningar stegvis blivit lägre de senaste åren och 
detta är därför inte specifikt för K2. Hon menar dock att kraven på tilläggsupplysningar är 
ännu färre i K2 än tidigare. Om det är en post som sticker ut väldigt mycket har man tidigare 
valt att nota och förklara denna, trots att det inte har varit ett krav. Viktoria menar att man 
gjorde detta för att avge en mer rättvisande bild. Hon menar dock att man måste avväga vilka 
intressenterna är och om man behöver upplysa om något extra eller inte. Om det inte finns 
några fler intressenter än banken anser inte Viktoria att företaget behöver nota eftersom 
banken ändå kommer höra av sig angående den posten. ”K2 är K2 och då ska det hållas 
enkelt”, säger Viktoria. 
	  

4.1.4 K2s påverkan på den rättvisande bilden 
	  
Att K2 släpper fokus på den rättvisande bilden är inget som Viktoria reflekterat så mycket 
över. Hon menar att den rättvisande bilden ändå kommer följa med. ”Som revisor släpper 
man inte begreppet bara för att det inte står så klart omnämnt i K2”, säger Viktoria. Enligt 
henne finns begreppet med naturligt och man är inskolad i att årsredovisningen ska avge en 
rättvisande bild av företaget. Hon har ändå börjat reflektera över vad som kan tänkas hända 
med den rättvisande bilden i förlängningen när man har tillämpat K2 i några år. 
 
Viktoria tror att K2 kommer påverkar den rättvisande bilden, men i de allra flesta fall spelar 
det ingen roll eftersom mindre företag har så få intressenter. Enligt Viktoria måste man väga 
förenklingarna som samhället efterfrågar kontra den ”försämrade” redovisningen. Viktoria 
menar att för de flesta företag väger förenklingarna upp. Hon varnar dock för att den 
rättvisande bilden kan påverkas om företag får fel rådgivning och hamnar i fel regelverk och 
därmed ger fel bild av företagets finansiella situation. Viktoria påpekar även att det bygger på 
att läsaren är initierad och förstår förändringarna i regelverket. Den rättvisande bilden 
påverkas inte om läsaren är tillräckligt införstådd i det nya regelverket, men för någon som 
inte är tillräckligt kunnig kan det påverka desto mer. Eftersom årsredovisningar idag är en 
allmän egendom och som lätt kan hämtas från internet, ställs det högre krav på läsarnas 
förståelse.  
	  
	  

4.2  Respondent: Per Willstedt 
	  
Per Willstedt har arbetat på PwC sedan 2001 och är idag auktoriserad redovisningskonsult. 
PwC är verksamma i 158 länder och erbjuder bland annat tjänster inom revision, finansiell 
rådgivning och skatterådgivning. Per ansvarar idag för redovisningsavdelningen både i 
Falkenberg och i Varberg. Han har även tidigare arbetat mycket internt på företaget, bland 
annat med att ta fram nya datasystem.   
	  

4.2.1 Den rättvisande bilden 
	  
Per menar att begreppet rättvisande bild till viss del handlar om att se helheten och att återge 
en så korrekt bild av företaget som möjligt. Enligt Per finns begreppet med i bakhuvudet och 
det viktiga enligt honom är att redovisningen är rättvisande så att läsarna kan skaffa sig en bra 
bild av företaget. Trots att reglerna kontinuerligt förändras tror Per att begreppet rättvisande 
bild kommer att bestå och han tror inte att hans åsikt om vad som är rättvisande kommer 
förändras något betydande över tid.  
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Tolkningen och användningen av begreppet kan skilja sig mellan exempelvis revisorer och 
redovisningskonsulter tror Per. Han tillägger att en persons åsikt och hur man tillämpar 
begreppet rättvisande bild inte behöver vara en fråga om hur länge man har arbetat med 
redovisning. Per tror att det istället beror på vilken typ av arbete man utför. En 
redovisningskonsult som arbetar med löpande bokföring kanske inte är inte van vid att lyfta 
blicken och se helheten, vilket kan behövas i samband med att man ska avge en så rättvisande 
bild som möjligt. Revisorn eller en senior redovisningskonsult har oftast en mer övergipande 
blick och har större möjlighet att se till helheten på ett annat sätt. Per menar därför att, trots att 
alla inom branschen känner till begreppet kanske det tillämpas på olika sätt.  
	  

4.2.2 K2  
	  
Pers inställning till K2 är att det är bra då det kommer underlätta och effektivisera för 
företagen. Han menar dock att i de flesta fall kommer det nya regelverket inte påverka så 
mycket. Införandet av K2 är inget som företagen är så insatta i utan de litar på de 
rekommendationer som rådgivarna ger dem. Per tror inte att en övergång till K2 innebär 
någon större skillnad i de flesta fall och det kommer inte heller bli mer lättöverskådligt för 
intressenterna. De flesta läsarna har inte den detaljkunskapen angående K2 så att de upplever 
någon skillnad på årsredovisningen jämfört med innan införandet av K2. Per tillägger att 
många av de företag som upprättar årsredovisningar enligt K2 har få intressenter. De som kan 
ses som intressenter till dessa mindre företag är banken och eventuellt någon leverantör. 
Eftersom mindre företag har så pass få intressenter kommer införandet av K2 inte ha så stor 
betydelse enligt Per. 
 
När företag står inför valet av vilket regelverk de ska tillämpa är det viktigt att ta hänsyn till 
de omställningar som en övergång till K2 skulle medföra. Innebär K2 en för stor omställning 
som påverkar eller försämrar den rättvisande bilden rådgiver Per dem till att tillämpa K3 
istället. På så sätt väljer företagen kanske att behålla en redovisning som är mer lik den de haft 
innan, vilken de även har ansett varit rättvisande. Att istället tvinga in vissa företag i K2 kan 
tänkas påverka redovisningen och därmed ge en felaktig bild av företaget. Per menar att det 
säkerligen även kommer finnas företag som väljer K2 istället för K3 för att de tror att det är 
enklare. Det kan då leda till att intressenterna tar skada eftersom de kan få en felaktig bild av 
företaget och även missvisande information. Därför har rådgivare en betydande roll när 
företagen ska välja regelverk, så att redovisningen blir rättvisande, menar Per. 
 
Per tycker att det nya regelverket överlag är relativt enkelt, men eftersom det är nytt kommer 
det dyka upp en del frågetecken. Eftersom K2 innebär en del stoppregler kan det ta ett tag 
innan man vänjer sig vid dessa. Han menar ändå att det känns som att det kommer bli lättare 
att komma in i K2 då det är lätt och tydligt vad man får och inte får göra. Per påpekar även att 
K2 säkert kommer medföra vissa nackdelar, men eftersom de inte tillämpat det så mycket än 
så länge är det svårt att veta vilka dessa blir. För de flesta företag spelar K2s begränsningar 
ingen roll, men om så skulle vara fallet placeras företagen i K3 istället.  
 
Per tror inte att företagens administrativa kostnader kommer påverkas väsentligt, men 
eftersom det finns färre saker att ta hänsyn till i K2 kan det i vissa fall bli lite billigare. De 
företag som omsätter stora belopp kommer dock inte välja K2 av den anledningen att det blir 
billigare. Per berättar att det troligtvis inte kommer bli billigare första året när K2 tillämpas, 
men när det väl är igång kan det eventuellt sänka kostnaderna. 
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4.2.3 Årsredovisningen 
	  
Det är hittills inte så många företag som tillämpar K2, utan det är i år det verkligen kommer 
dra igång. Per tror att det kommer gå snabbare och enklare att upprätta årsredovisningar även 
om det kommer finnas undantag. Han påpekar att för de flesta företag som går över till K2 
blir det inte några större skillnader och omräkningar över huvudtaget. Layouten på 
årsredovisningen kan dock komma att se lite annorlunda ut, eftersom nya mallar används och 
vissa noter försvinner. Enligt Per kommer årsredovisningarna bli mer enhetliga i och med 
införandet av K2, vilket även vid första anblicken kan tänkas underlätta jämförbarheten. Han 
menar att två årsredovisningar kommer se väldigt lika ut om de placeras bredvid varandra, 
eftersom de kommer ha samma rubriksätting och utformning. Det är dock inget som kommer 
påverka den verkliga jämförbarheten, enligt Per.  
	  
Balansräkningen 
Per anser att förenklingen angående periodiseringar egentligen inte innebär någon större 
skillnad. På PwC har små belopp inte periodiserats tidigare heller, men regleringen innebär att 
man nu har ett mer konkret belopp att förhålla sig till. Per menar att denna förenklingsregel i 
vissa situationer kan krångla till det mer än vad det underlättar. Används en kassabok kan det 
förenkla, men i dagsläget sker det mesta av periodiseringarna med automatik i datasystem och 
ska man nu börja fundera på om en faktura ska periodiseras eller inte kan det bli 
problematiskt. 
 
I K2 är det inte tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, vilket 
Per anser är en klar förenkling. Detta kan vara en av de poster som kommer få en avgörande 
betydelse när företag ska välja vilket regelverk de ska tillämpa. Ett företag som tidigare 
aktiverat egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar och nu tvingas kostnadsföra 
dessa skulle enligt Per kunna innebära att redovisningen blir missvisande. Därför 
rekommenderas dessa företag oftast att tillämpa K3 trots att de klassificeras som litet. Per 
tycker det är en tydlig förenkling mot tidigare att K2 tillåter sammanslagning av olika typer av 
värdepapper till en gemensam post. Regleringen gällande uppskjuten skatt är även en 
förenkling för mindre företag då det är svårt att hantera denna post. 
 
Per anser att det är helt rimligt och väldigt bra att K2 inte tillåter värdering till verkligt värde. 
Detta eftersom det ställer högre krav på den som upprättar redovisningen samt att det vid 
värdering till verkligt värde alltid borde finnas någon som intygar värderingen. Han tror dock 
inte att den rättvisande bilden kommer att påverkas avsevärt av förenklingen. Per påpekar att 
värderingen blir mer försiktig när värdering till verkligt värde förbjuds, vilket torde vara bra 
för en intressent som läser årsredovisningen. På kontoret har de endast vid något enstaka 
tillfälle värderat till verkligt värde.  
 
Per berättar att om företag ska skriva upp värdet på sina anläggningstillgångar bör de ha 
någon oberoende person som granskar värderingen så att bolaget inte blåser upp värdet på 
sina tillgångar. Eftersom få mindre företag har oberoende personer som granskar kan det bli 
fel om man låter företagen göra bedömningen själva. Det är dock möjligt att det kan påverka 
den rättvisande bilden av företaget negativt, beroende på vilken typ av anläggningstillgångar 
som finns. Per tror dock att det är väldigt ovanligt, i dessa företag, med uppskrivningsbehov 
av andra tillgångar än fastigheter.  
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Resultaträkningen 
Per tycker att det blir enklare att upprätta redovisningen när koncernbidraget ska placeras i 
resultaträkningen. Samtidigt menar han att det kan försvåra för en okunnig läsare om man 
tidigare har haft det i balansräkningen och nu tar upp det i resultaträkningen, då det kan få en 
stor påverkan på resultatet. Denna regel förenklar först och främst för upprättaren och kanske 
inte lika mycket för läsaren av årsredovisningen. 
  
Att K2 inte tillåter funktionsindelad resultaträkning är inget som kommer få en avgörande 
betydelse menar Per. Detta eftersom PwC sedan tidigare nästan inte haft något företag som 
tillämpar detta, utan de flesta har redan kostnadsslagindelad resultaträkning. Enligt Per 
kommer införandet av K2 inte innebära så stora förändringar i resultaträkningen. 
 
Förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen är enligt Per väldigt lik den tidigare uppställningen och han tror bara 
att det behövs någon extra mening eller rubrik här och var. Per menar även att det har blivit 
tydligare vad som ska ingå, exempelvis är det mer konkret beskrivit vad som ska ingå i 
flerårsöversikten. 
 
Tilläggsupplysningar 
Per berättar att kravet på tilläggsupplysningar blivit allt färre med åren och i K2 är kraven på 
tilläggsupplysningar ännu lägre. Många poster som förr var tvingande behöver inte längre 
vara med, vilket har underlättat för många företag. I K2 är det även tillåtet att göra frivilliga 
tilläggsupplysningar men det är inget som de än så länge har använt sig av enligt Per. Han 
poängterar dock att detta kan komma att behövas i framtiden när allt fler företag börjar 
tillämpa K2. Utgångspunkten i K2 är att det ska vara enkelt menar Per och om en upplysning 
inte behöver vara med enligt K2 tar man inte med den.”Ska det vara enkelt så ska det vara 
enkelt och då lägger man inte till något extra”, säger Per.   
	  

4.2.4 K2s påverkan på den rättvisande bilden 
	  
Per tror inte att man kommer släppa tankesättet kring begreppet rättvisande bild, trots att K2 
inte nämner det i lika stor utsträckning som tidigare regelverk. Han menar att man kommer att 
ha samma syn på begreppet och fortsätta använda det för att återge en rättvisande bild av 
företaget. 
 
Per tror att den rättvisande bilden kan komma att påverkas i och med införandet av K2, dock 
inte i någon större utsträckning och de förenklingar som K2 medför väger upp. Det är viktigt 
att man som rådgivare guidar företagen på ett så bra och korrekt sätt som möjligt när de ska 
välja regelverk. Per menar att om ett företag väljer ett regelverk som inte är korrekt eller på 
fel grunder, kan den rättvisande bilden påverkas betydligt mer. 
	  
	  

4.3  Respondent: Marcus Landberg 
	  
Marcus Landberg har arbetat på KPMG sedan 2008 och han blev under hösten 2013 
auktoriserad revisor. KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt, rådgivning och är en av 
världens ledande revisionsbyråer. KPMG verkar i 155 länder och har kontor på 60 orter i 
Sverige med 1600 medarbetare. KPMG Halmstad arbetar främst med ägarledda företag, men 
arbetar även mycket med banker och försäkringsbolag och har idag 18 anställda. 
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4.3.1 Den rättvisande bilden 
	  
Marcus anser att det inte finns någon klar definition om vad rättvisande bild är, men han anser 
att det står för objektivitet och att spegla de verkliga förutsättningarna i företaget. Den 
rättvisande bilden är enligt Marcus vad som är praxis och ändras efter de förutsättningar som 
finns. Olika läsare ska ha samma förutsättningar när de läser en årsredovisning och det ska gå 
att jämföra olika företag i samma bransch på ett liknande sätt. Marcus anser även att den 
rättvisande bilden handlar om hur presentationen av årsredovisningen ser ut. ”Har vi 
bruttoredovisat eller nettoredovisat siffrorna? Hur har vi klassificerat det i balansräkningen? 
Ligger det som en kortfristig eller som en långfristig fordran?” Detta är några av frågorna 
som Markus använder sig av när han bedömer om presentationen av årsredovisningen är 
rättvisande. 
 
Den rättvisande bilden kan tolkas på olika sätt beroende på vad man arbetar med enligt 
Marcus. Han tror att revisorer kan ha olika uppfattningar beroende på hur länge de har arbetat, 
om de har arbetat med stora eller små företag, eller vilken typ av byrå de arbetar på. En 
revisor och redovisningskonsult har troligtvis olika synsätt på vad som är rättvisande. Marcus 
anser att han har ändrat sin syn på begreppet från när han började arbeta tills idag och han 
anser att hans bild blivit mer pragmatisk med tiden. 
 
När Marcus bedömer den rättvisande bilden kollar han främst på vad det finns för risker i 
företaget, exempelvis om företaget är beroende av nyckelpersoner eller behov av finansiering. 
Risken blir därför utgångspunkten för Marcus. Ett mindre företag har få intressenter som 
granskar årsredovisningen. Det är främst ägaren som är intresserad och läser den och det 
denne då vill veta är resultatet och storleken på utdelningen. Därutöver påpekar Marcus att det 
är banken som är den främsta intressenten av företagets årsredovisning.  
 
Marcus tycker att det är viktigt att ha möjlighet att göra avsteg när det behövs för att uppvisa 
en rättvisande bild så länge det inte är helt regelvidrigt, men det är då viktigt att företaget 
upplyser om detta. De räkenskapspåståenden som Marcus har som utgångspunkt är 
fullständighet, existens, riktighet, åtagande, värdering, presentation och förvaltning. Dessa 
ligger till grund för om balansposten är så kallad balansgill och om detta uppfylls blir det per 
definition rättvisande.  
	  

4.3.2 K2 
	  
Enligt Marcus fanns det tidigare mycket råd, rekommendationer och olika valmöjligheter 
vilket var förvirrande. Nu är det lättare att gå in i K2 och hitta hur redovisningen ska utföras, 
men för företag ser Marcus inte att det blir någon direkt förenkling. Marcus anser inte att K2 
medför några större förenklingar och det första året kan det till och med försvåra eftersom det 
är mycket nytt att ta ställning till. Många av de förbudsregler som finns i K2 har ändå inte 
varit aktuella för de flesta mindre företag. Marcus menar att det exempelvis är få av dessa 
företag som har egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar och finansiella 
instrument, så förbudsreglerna är egentligen en ickefråga.  
 
Fördelarna med K2 anser Marcus är att det finns mycket ”får regler”, vilket enligt honom är 
positivt. Jämförbarheten är lättare i K2, jämfört med ett principbaserat regelverk då principer 
ger mer utrymme för att göra avsteg. Nackdelarna som Marcus upplever är att det kan bli 
dyrare för företagen det första året K2 tillämpas och han tror inte att kostnaderna kommer 
sjunka de kommande åren vid tillämpningen av K2. 



	  
	  
	  

39	  
	  
	  

4.3.3 Årsredovisningen 
	  
Marcus tror inte att K2 kommer leda till några större skillnader när det gäller 
årsredovisningar. Han tror att det kan bli några färre noter, men årsredovisningarna i sig 
kommer inte bli mindre. Marcus anser inte att det kommer bli lättare att göra jämförelser 
mellan företag än tidigare och han tror därför inte att det kommer bli någon betydande 
förändring för intressenterna. Han anser att förenklingarna inte är så stora som man vill ge 
sken av, utan många företag tillämpar redan förenklingsreglerna. 
 
Balansräkningen 
Förenklingen angående periodiseringar av belopp under 5 000 kronor använder sig många 
företag redan innan av. Marcus menar att det bara är en onödig kostnad för företag att någon 
ska sitta och periodisera kostnader under 5 000 kronor. Detta gäller även årligt återkommande 
kostnader som försäkringspremier och hyreskostnader. Marcus menar dock att man måste ta 
ställning till om beloppen är av betydande värde och om de påverkar den rättvisande bilden.  
 
Marcus påpekar att företag som arbetar med mycket egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar placeras i K3 direkt, vilket medför att det inte blir något större problem 
för de företag som tillämpat det tidigare. Förenklingsregeln angående att kostnadsföra 
korttidsinventarier anser Marcus är bra om företaget klarar av att bära kostnaden och om 
företaget vill få ner resultatet. Marcus anser även att regeln angående uppskjuten skatt är en 
bra förenkling då det tidigare varit svårt att veta hur detta ska redovisas på ett korrekt sätt. 
Han menar speciellt om det finns en skillnad i skattemässigt och bokföringsmässigt värde på 
en byggnad. Marcus påpekar dock att de flesta företag inom K2 inte har någon skillnad i 
skattemässigt och bokföringsmässigt värde på en byggnad och därför är det inte någon större 
skillnad från tidigare. Han anser därför att det är få mindre företag som berörs av denna regel.  
 
Marcus anser att det ur ett försiktighetsperspektiv är tryggare att det inte tillåts att värdera till 
verkligt värde. De företag som han känner till som kan använda sig av värdering till verkligt 
värde, värderar idag till det lägsta av anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärde och 
upplyser istället i not vad det verkliga värdet uppgår till. Marcus tror i huvudsak att det endast 
är några få företag som skulle vilja göra uppskrivningar av andra anläggningstillgångar än för 
byggnader. Därför tror han inte att denna reglering får någon direkt betydelse. 
 
Resultaträkningen 
Att det i K2 endast är tillåtet att använda kostnadsindelad resultaträkning anser Marcus är bra. 
Det är enligt honom inte rättvisande för mindre företag att använda sig av en funktionsindelad 
resultaträkning, då det lämpar sig bäst för större företag. Att koncernbidrag nu redovisas i 
resultaträkningen istället för i balansräkningen anser Marcus är lättare och tydligare, även om 
det för deras del inte är någon större skillnad från tidigare.  
 
Den betydande skillnaden som Marcus upplever är att det inte är tillåtet att tillämpa 
progressiv avskrivning. Detta kan påverka bostadsrättsföreningar då många 
bostadsrättsföreningar inte klarar av att bära den avskrivningen som en kostnad i 
resultaträkningen.  
 
Förvaltningsberättelsen 
När det gäller förvaltningsberättelsen menar Marcus att det nu finns fler stolpar om vad som 
ska vara med jämfört med tidigare. Förvaltningsberättelse är något som det har slarvats med 
tidigare då endast ett fåtal företag valt att inkludera det som egentligen skulle vara med.  
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Marcus påpekar dessutom att företagen redan tidigare har presenterat en flerårsöversikt i 
förvaltningsberättelsen och det blir därför bara ett förtydligande från tidigare regler. 
Förvaltningsberättelsen är även en fråga för företagen om hur mycket de vill ha med och 
informera kring. Ibland kan förvaltningsberättelsen fungera som en typ av reklam till 
företagets intressenter och därför kan det vara aktuellt att skriva mer än vad som krävs i den. 
 
Tilläggsupplysningar 
De förändringarna som Marcus ser gällande tilläggsupplysningar är att företag måste upplysa 
att de följer K2. Noterna kan bli något färre men han ser inga större förändringar när det gäller 
tilläggsupplysningar. Markus poängterar dock att om en händelse är av betydande värde 
upplyser han om det, trots att K2 inte kräver det. 
	  

4.3.4 K2s påverkan på den rättvisande bilden 
	  
Marcus anser att den rättvisande bilden kommer påverkas det första året, men då upplyser 
man om varför den rättvisande bilden har påverkats och att företag har valt att gå över till K2. 
Han anser därför att påverkan på den rättvisande bilden är så liten att det inte kommer spela 
någon större roll. 
	  
	  

4.4  Respondent: Sofia Frykner 
	  
Sofia Frykner är auktoriserad revisor och har jobbat på E&Y sedan 2008 där hon främst 
arbetar med små ägarledda företag. E&Y erbjuder tjänster inom revision, redovisning, 
skatterådgivning med mera och är verksamma i 140 länder och har cirka 175 000 anställda. På 
E&Y i Halmstad jobbar i nuläget tio personer.  
	  

4.4.1 Den rättvisande bilden 
 
Rättvisande bild är enligt Sofia att redovisningen upprättas enligt god redovisningssed. Hon 
menar att om årsredovisningslagen, framtagna normer och rekommendationer samt om de 
grundläggande redovisningsprinciper som finns följs så ger det en rättvisande bild av 
företagets ekonomiska ställning. Hon menar också att det är viktigt att ha en god kontroll över 
redovisningen och inte slarva. Sofia framhäver även att det är viktigt att ha en god kunskap 
om företaget för att kunna ge en rättvisande bild då allt inte syns i årsredovisningens siffror. 
Företaget i fråga kan exempelvis behöva upplysa mer i förvaltningsberättelsen för att kunna 
uppvisa en mer rättvisande bild för intressenterna.  
 
Sofia tror att synen på begreppet rättvisande bild kan skilja sig mellan revisorer och 
redovisningskonsulter. Revisorer ser redovisningen mer ur ett helhetsperspektiv och har med 
sig väsentlighetskriteriet i bakhuvudet och de ifrågasätter ständigt rimligheten och om det är 
någonting som behöver läggas till för att uppfylla dessa. En redovisningskonsult däremot 
jobbar mer på detaljnivå och Sofia tror att de främst tänker på att det löpande arbetet blir rätt 
och att det sker i enighet med god redovisningssed. Exempelvis menar Sofia att en 
redovisningskonsult kan tycka att ett företag borde periodisera en kostnad på 5 000 kronor för 
att det ska bli rättvisande, medan en revisor som ser till helheten anser att det är oväsentligt.  
 
Sofia tror inte att intressenterna har någon större uppfattning om vad som är rättvisande utan 
de är mer intresserade av de slutgiltiga siffrorna i årsredovisningen. Hon menar exempelvis att 
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banker är mer intresserade av företagets likviditet, soliditet och om företaget har fått en ren 
revision, än vad som är rättvisande. 
	  

4.4.2 K2 
	  
Sofia är mycket positivt inställd till det nya regelverket. Hon tror att K2 kan passa många 
företag, då det är lätt att hitta i och det kräver inte lika mycket tolkningar som andra regelverk. 
Hon menar att K2 är smidigt eftersom hela regelverket är samlat på ett ställe till skillnad från 
tidigare, då det även fanns möjlighet att snegla på andra rekommendationer och regelverk. I 
K2 finns inga sådana möjligheter, utan regelverket måste följas fullt ut och utan avvikelser. 
 
Sofia och övriga anställda på E&Y i Halmstad har hittills inte arbetat så mycket med K2. 
Detta menar Sofia beror på att de flesta företag har valt att vänta med att införa regelverket 
tills det blir tvingande, vilket det blir räkenskapsår 2014. Hennes bedömning är att mindre 
företag kommer välja att tillämpa K2 om deras verksamhet inte innefattar något som gör det 
mer fördelaktigt att redovisa enligt K3. Hon påpekar att om ett företag ligger i gränslandet 
mellan K-regelverkets kategorier, tittar de bland annat på företagets framtidsplaner, 
tillväxtpotential och utlandsplaner när de ska välja regelverk. Sofia tror dock att de flesta 
mindre ägarledda företag kommer gå in i K2. Hon berättar att företag i allmänhet inte är så 
insatta i de förändringar som sker och att de även har haft utbildningar för att introducera de 
nya regelverken för företagen. Hon påpekar att det läggs stor vikt på att de på kontoret 
rådgiver rätt så företag tillämpar det regelverk som passar deras verksamhet bäst.  
 
Fördelarna med K2 som Sofia tar upp är de förenklingar och schablonregler som tagits fram 
för att underlätta redovisningen, samt de färre krav på tilläggsupplysningar. Hon tror att det 
blir enklare med K2 då det finns färre valmöjligheter. I K2 finns det detaljerade scheman för 
förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen, där det tydligt anges vad som 
ska ingå i respektive post, vilket enligt Sofia ytterligare är en fördel.  
 
Det enda negativa Sofia upplever med K2 är att det inte tar någon hänsyn till bransch. Det 
leder till att de begränsningar som K2 innebär inte passar alla mindre företag. Sofia menar att 
vissa företag därför tvingas använda det mer omfattande K3-regelverket istället. Exempelvis 
måste ett litet företag som endast arbetar med utveckling av dataprogram redovisa enligt K3, 
eftersom egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar inte får aktiveras i K2. Hon 
menar att företag kan bli mer begränsade i sin redovisning om de använder K2. 
 
Enligt Sofia kommer det inte att bli någon större skillnad kostnadsmässigt, om man börjar 
redovisa enligt K2. Däremot tror hon att utvecklingsföretag och tillverkande företag med 
egenproducerat lager tjänar på att redovisa enligt K3 istället.  
	  

4.4.3 Årsredovisningen 
	  
Sofia tror inte att det blir någon större skillnad på lättöverskådligheten i årsredovisningen i 
och med K2. Hon kommer inte på någon förenklingsregel som skulle behövas tilläggas eller 
tas bort för att förbättra regelverket. Sofia anser att det redan idag går att jämföra 
årsredovisningar på ett bra sätt, men eftersom K2 innebär färre valmöjligheter kan det tänkas 
bli ännu smidigare. Dock har mindre företag få intressenter som läser årsredovisningarna. 
Sofia säger att många av dessa företag är självfinansierade och då är det bara ägarna själva 
som är intresserade av årsredovisningen.  



	  
	  
	  

42	  
	  
	  

Sofia anser att det kommer bli mindre omständigt att gå över till K2 än K3, då man i K2 bland 
annat slipper göra omräkningar i årsredovisningen. Hon tror att K2 kommer bli enklare att 
tillämpa när man har kommit underfund med stoppreglerna och förenklingsreglerna. 
 
Balansräkningen 
Sofia anser att förenklingsregeln gällande periodiseringar av både årligt återkommande 
utgifter och små belopp är bra, eftersom det är tidskrävande att periodisera dessa. Sofia tycker 
därför att det är bättre att ta upp dessa direkt i resultaträkningen och hon tror dessutom inte att 
detta kommer påverka den rättvisande bilden. Sofia tycker det är bra att korttidsinventarier 
kan kostnadsföras direkt och det är något som hon rekommenderat sina företag sedan tidigare.  
Antingen är det inventarier som skrivs av på fem års tid eller längre, eller så anses det vara 
korttidsinventarier och då är det bra att kostnadsföra dem direkt. Annars är risken att företag 
hamnar snett i sina överavskrivningar om de skriver av snabbare i böckerna än vad som är 
skattemässigt. Vid egentillverkning av varor ska endast en skälig andel av de indirekta 
kostnaderna tas med enligt K2, exempelvis hyra. Därför kan K3 enligt henne vara mer 
fördelaktigt för dessa företag, eftersom indirekta kostnader ska räknas in i anskaffningsvärdet 
vid varulagervärderingen i K2. 
 
Sofia tror att de företag som har mycket egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar 
kommer använda sig av K3 direkt och därför kommer denna begränsning inte innebära något 
större problem. Exempelvis nämner hon att ett utvecklingsbolag som utvecklar programvaror 
kommer välja K3 som ger tillåtelse att aktivera sådana kostnader. Sofia menar att 
utelämnandet av uppskjuten skatt kan påverka den rättvisande bilden. Hon påpekar dock att 
denna post inte brukar förekomma i mindre företag och i de fall de förekommer är beloppen 
inte av betydande storlek. Sofia menar att om ett företag har en uppskjuten skatt av betydande 
storlek är det bättre att de tillämpar K3 för att kunna ge en mer rättvisande bild.  
 
Sofia tror inte att värdering till verkligt värde kommer bli ett problem då dessa typer av 
tillgångar vanligtvis inte finns i mindre företag. Hon har nästan aldrig stött på några fall där de 
på kontoret haft behov av att värdera till verkligt värde. Har man dessa typer av tillgångar så 
kommer de företagen förmodligen hamna i K3. Enligt K2 får man endast skriva upp 
fastigheter till max taxeringsvärdet vilket enligt Sofia kan vara en begränsning. Hon tror dock 
att företag som har dessa typer av tillgångar oftast är större företag och dessa kommer 
tillämpa K3. Därför tror Sofia inte att regeln kommer ha någon påverkan på den rättvisande 
bilden. 
 
Resultaträkningen 
Enligt Sofia är det många företag hos E&Y som använder sig av en funktionsindelad 
resultaträkning, vilket hon tror beror på att det finns många tillverkande företag i Halmstad. 
Ytterligare en anledning till varför företag använder funktionsindelad resultaträkning kan 
enligt Sofia beror på att de inte vill visa sitt bruttoresultat för konkurrenterna. Eftersom K2 
endast tillåter kostnadsslagindelad resultaträkning tvingas dessa företag in i K3 för att kunna 
fortsätta med detta berättar hon. Att K2 innehåller en detaljerad beskrivning över hur 
rubrikerna ska kategoriseras tror hon inte innebär så stor skillnad jämfört med tidigare. 
 
Sofia tror inte att det kommer bli någon större skillnad gällande koncernbidraget jämfört med 
tidigare. Enligt henne är det sedan tidigare vanligt att det redovisas i resultaträkningen då de 
flesta av E&Ys företag använder denna metod. Hon föredrar att redovisa det i 
resultaträkningen, då det blir tydligare för läsaren. 
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt Sofia kommer det inte bli någon större skillnad vid utformningen av 
förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare. Exempelvis menar hon att nästan alla företag 
tillämpade flerårsöversikt innan K2. Dock menar Sofia att det är viktigt att 
förvaltningsberättelsen är tydlig och informativ och behövs det så lägger hon till mer 
information än vad som krävs.  
 
Tilläggsupplysningar 
Det är färre krav på tilläggsupplysningar i K2 jämfört med tidigare vilket Sofia anser är bra 
för de som upprättar årsredovisningen då det blir mer koncist. Hon påpekar dock att det kan 
bli en nackdel för intressenter som vill ha mer information. Sofia anser att det är viktigt att de 
väsentliga delarna finns med i upplysningarna. Finns dessa med kommer intressenterna att få 
den information som de efterfrågar. Sofia berättar att hon och de övriga på kontoret brukar 
hålla sig till minimikravet på tilläggsupplysningar som står i ÅRL. 
	  

4.4.4 K2s påverkan på den rättvisande bilden 
	  
Sofia tror inte att det kommer bli någon större skillnad på den rättvisande bilden vid 
införandet av K2. Enligt Sofia är mindre företag främst intresserade av resultatet på 
bokslutsdagen och därför har den rättvisande bilden ingen avgörande roll. Reglerna i K2 
måste tillämpas i sin helhet, vilket innebär att reglerna måste tillämpas trots att informationen 
inte alltid blir rättvisande. Sofia tar exempelvis upp förenklingsregeln angående 
nyttjandeperiod för inventarier. Oavsett om nyttjandeperioden är längre än fem år får man lov 
att skriva av på fem år, vilket skulle kunna påverka den rättvisande bilden. I det stora hela tror 
hon dock inte att K2s förenklingar kommer påverka den rättvisande bilden. 
	  
	  

4.5  Respondent: Jörgen Hägglund 
	  
Jörgen Hägglund har arbetat i branschen sedan 1978 och startade Revisionskonsulterna J 
Hägglund 1986. Byrån finns både i Malmö och Halmstad och de arbetar bland annat med 
revision, bokslut, affärsutveckling och skatterådgivning. I Halmstad finns det i nuläget åtta 
anställda på kontoret. 
	  

4.5.1 Den rättvisande bilden 
	  
Rättvisande bild är enligt Jörgen att siffrorna i redovisningen speglar företagets 
resultatutveckling. Han anser att betydelsen av begreppet blir viktigare och viktigare även om 
det i grunden är ett luddigt och töjbart begrepp. Jörgen anser att varje enskild person har olika 
åsikter och tankar om begreppet. ”Det finns lika många definitioner av begreppet rättvisande 
bild som det finns personer”, säger Jörgen. Han drar även en liknelse, ”vad en person tycker 
är rätt och fel behöver inte alltid stämma överrens med vad någon annan tycker”. Därför 
anser Jörgen att begreppet är någonting personligt och man måste se till varje enskild situation 
när man avgör vad som är rättvisande. Han menar att det centrala i redovisningen måste vara 
att resultatet har kommit fram på ett korrekt sätt. Därför är det viktigt att granska utfärdarens 
trovärdighet. Jörgen tror även att ett företags intressenter tittar och tänker på vad som är 
rättvisande. 
 
Jörgen anser att det är svårt att bedöma vad som egentligen är rättvisande eftersom begreppet 
är så pass personligt. Han påpekar även att det inte är någonting som blir lättare med åren utan 
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snarare svårare, då man förstår hur mycket regler det finns att tolka. Jörgen tycker dock inte 
att man ska behöva göra avsteg från reglerna för att kunna ge en rättvisande bild. Enligt 
honom ska det vara möjligt att ge en rättvisande bild med befintliga regler.  
 
Jörgen anser att det inte borde vara någon skillnad mellan revisorers och 
redovisningskonsulters uppfattning om begreppet rättvisande bild. Han anser däremot att 
begreppet kan vara mer klart för en revisor som har en helikoptersyn, till skillnad mot en 
redovisningskonsult som sitter på detaljnivå. Han påpekar dock återigen att det kan skilja sig 
från person till person, eftersom han anser att tolkningen av begreppet är något personligt. 
Han tror även att synen på begreppet skiljer sig mellan länder.  
	  

4.5.2 K2 
	  
Jörgen är inte överdrivet entusiastisk till det nya regelverket då han anser att det inte innebär 
en så stor skillnad mot tidigare, utan det är bara något nytt som man måste anpassa sig till. 
Han tror inte att det blir bättre med ett nytt regelverk. Han menar att det kontinuerligt sker 
förändringar utan att det egentligen behövs och påpekar att det snarare är en utbildningsfråga. 
Han menar även att företagen själva inte är så insatta i frågan gällande de nya regelverken, 
utan de litar på de råd som revisorer och redovisningskonsulter ger dem. Det är många företag 
som väntar med att gå över till K2 tills det blir tvingande, berättar Jörgen. Han tror även att 
det kommer bli det dominerande regelverket i Sverige, då cirka 90 till 95 procent av företagen 
beräknas hamna i den kategori som tillåts tillämpa K2.  
 
Fördelarna med K2 enligt Jörgen är att det är regelbaserat och därför behöver utfärdaren inte 
göra lika många bedömningar. Det finns färre bedömningar att ta hänsyn till, vilket kan 
underlätta arbetet. Jörgen tror dock inte att det kommer bli billigare med K2, varken i den 
inledande processen eller i framtiden. Av erfarenhet vet Jörgen att vid implementeringen av 
nya regler är det mycket nytt att ta hänsyn till, vilket kan göra det dyrare för företagen.  
 
Jörgen tror inte att K2 blir så förenklat som man har gett sken av. Nackdelarna med K2 enligt 
honom är att det finns företag som kommer att tillåtas tillämpa K2 trots att det hade varit mer 
lämpligt för dem att redovisa enligt K3. Mindre företag med komplexa verksamheter hade till 
exempel passat bättre i K3. Jörgen påpekar även att det finns en risk att K2 kan används som 
ett skatteplaneringsverktyg. En övergång till K2 skulle enligt honom kunna påverka resultatet 
väsentligt. Exempelvis är det i K2 tillåtet att kostnadsföra fler poster direkt så resultatet bli 
lägre, vilket dessutom innebär att skatten reduceras. Detta gäller även egenupparbetade 
immateriella anläggningstillgångar som måste kostnadsföras direkt enligt K2. 
	  

4.5.3 Årsredovisningen 
	  
Enligt Jörgen kommer inte årsredovisningarna skilja sig så mycket i allmänhet från tidigare. 
Han menar dock att det kommer finnas vissa undantag och vissa företag kommer även hamna 
i kläm. Jörgen tror att K2 eventuellt kan underlätta jämförelsen av årsredovisningar, men han 
är dock inte säker. Han menar att det alltid förekommer tveksamheter när nya regler införs. 
Jörgen anser dock inte att det blir svårare jämfört med tidigare, trots att K2 innehåller en del 
nya stoppregler och förenklingar. 
 
Balansräkningen 
Enligt K2 behöver inte små belopp periodiseras och Jörgen tycker inte att det påverkar den 
rättvisande bilden. För att hamna i balansräkningen krävs det att posten är betydande enligt 
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honom, exempelvis lämpar det sig inte att ha en tidningsprenumeration i balansräkningen. 
Gällande korttidsinventarier tror Jörgen inte att det blir någon större skillnad jämfört med 
tidigare, eftersom dessa kostnadsfördes direkt redan innan K2 tillämpades.    
 
Enligt Jörgen är varulagerhanteringen en liten förenkling men som egentligen inte berör 
mindre företag. Företag värderar själva sitt lager utan att de egentligen är så insatta i reglerna. 
De har redan tidigare gjort uppskattningsmässiga värderingar av lagret och därför utgör 
regleringen kring schablonmässig lagervärdering inte någon större skillnad. En av de 
väsentliga posterna i balansräkningen som skiljer sig mellan K-regelverken är 
komponentavskrivning. Jörgen menar att det ger en mer rättvisande bild att ha med 
komponentavskrivning i årsredovisningen. Denna regel påverkar framförallt fastighetsbolag. 
Detta är ingenting som tillåts i K2 så dessa företag placeras i K3 direkt, enligt Jörgen.  
 
Det är mest utvecklingsbolag som aktiverar egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar menar Jörgen. I de fall företag har sådana tillgångar råder han dem att 
tillämpa K3 istället för K2. Han tror inte att det blir så stor skillnad hanteringsmässigt när 
dessa tillgångar inte längre får inkluderas i balansräkningen. Jörgen menar att detta hanteras 
per automatik i affärssystemen. Han påpekar dock att det är viktigt att man har den 
bakomliggande kunskapen för att förstå hanteringen av posten. I K2 är det inte tillåtet att 
redovisa uppskjuten skatt, men Jörgen tror inte att det är speciellt många mindre företag som 
redovisar uppskjuten skatt. Han tror därför inte att utelämnandet av denna post påverkar den 
rättvisande bilden då det ofta är små belopp det rör sig om.  
 
Enligt Jörgen är det ovanligt att skriva upp anläggningstillgångar och ofta inte användbart för 
mindre företag och därför kommer regleringen angående att det endast är tillåtet att skriva upp 
fastigheter inte påverka företag i så stor utsträckning. Jörgen påpekar dock att man måste se 
till det enskilda företaget om den rättvisande bilden kommer att påverkas i och med denna 
begränsning och om det rör sig om väsentliga belopp eller inte. Värdering till verkligt värde 
har de på kontoret använt sig av tidigare enligt Jörgen men det har då främst varit företag i 
fastighetsbranschen som tillämpat det. Eftersom det inte tillåts i K2 blir det en begränsning 
vilket kan försämra för ägaren, menar Jörgen.  
 
Resultaträkningen 
Enligt K2 är det inte tillåtet att använda funktionsindelad resultaträkning och Jörgen tror att 
det beror på att det var så få företag som valde att tillämpa den. Han berättar dock att det är 
vanligt hos dem att företag använder funktionsindelad resultaträkning. De företag som har 
funktionsindelad resultaträkning vill ofta inte visa sitt resultat och de blir därför tvingade att 
tillämpa K3 nu. Företag som är större och har fler intressenter väljer ofta en funktionsindelad 
resultaträkning, men eftersom de flesta mindre företag har så pass få intressenter använder de 
sig istället av en kostnadsslagindelad resultaträkning. Enligt Jörgen kommer denna reglering 
inte innebära någon större skillnad för företagen.  
 
Jörgen påpekar att det endast är tillåtet att redovisa koncernbidraget i resultaträkningen enligt 
K2.  Han tror att orsaken till att koncernbidraget inte bokats i resultaträkningen tidigare är för 
att man ansåg att det inte är ett resultat som kommer från företaget. Det har därför inte något 
med resultaträkningen att göra, utan det ansågs av den anledningen höra hemma i 
balansräkningen. Jörgen tycker dock att det är bra att koncernbidraget nu går via 
resultaträkningen då det underlättar vid skatteberäkningen. Han tror inte att det påverkar 
intressenternas syn på resultatet, eftersom de är så få intressenter som förstår och kan läsa en 
årsredovisning på ett korrekt sätt.  
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Jörgen tror att det kan bli klumpigt och otydligt på grund av att det inte tillåts att ändra 
rubrikerna i K2. Han menar dock att man måste se till det enskilda företaget om det blir 
otydligt eller inte, men han tror inte att det har så stor betydelse i det stora hela.  
 
Förvaltningsberättelsen 
Jörgen ser inga större skillnader i förvaltningsberättelsen, utan han tror att det mesta kommer 
kunna inkluderas i de befintliga rubrikerna. Att K2 kräver flerårsöversikt i årsredovisningen är 
ingen skillnad från hur de har arbetat tidigare på Revisionskonsulterna J Hägglund.   
  
Tilläggsupplysningar 
Enligt Jörgen kommer förenklingen angående färre tilläggsupplysningar upplevas på skilda 
sätt beroende på vem läsaren av årsredovisningen är. Det kan vara till nackdel då det förvirrar 
för läsaren att inkludera för lite information, men det kan även upplevas som en fördel då man 
bara blir informerad om det mest väsentliga. Jörgen tillägger att på Revisionskonsulterna J 
Hägglund kommer de upplysa mer än minimikravet för att förklara vissa händelser och för att 
ge en mer rättvisande bild. Exempelvis nämner han att om ett företag har höga skulder 
kommer de förklara orsaken till dessa.  
	  

4.5.4 K2s påverkan på den rättvisande bilden 
	  
Det går inte att svara på om K2s förenklingar kommer påverkar den rättvisande bilden och i 
så fall hur, enligt Jörgen. Han menar att förenklingarna kan påverka både positivt och negativt 
på den rättvisande bilden. Han poängterar att man måste se till det enskilda företaget när man 
gör bedömningen. Det finns alltid vissa företag som drabbas hårdare än andra och det kan bli 
lättare att företag hamnar i obestånd när de väljer att tillämpa K2, enligt Jörgen. 
 
Det är svårt att göra en bedömning om det som är redovisat blir rättvisande för den externa 
läsaren. Jörgen tror inte att K2 är ett steg i rätt riktning, utan att det bara är ett nytt sätt att 
redovisa på. Han anser att de borde bibehållit de gamla regelverken istället då han ansåg att de 
var bra. Enligt Jörgen kan förändringen komma att ställa till det och skapa mer osäkerhet vid 
exempelvis värdering eftersom man var trygg i de tidigare regelverken. Han tror dock inte att 
förändringarna kommer påverka den rättvisande bilden i det stora hela. 
	  
	  

4.6  Respondent: Marie Svensson 
	  
Marie Svensson arbetar på Varbergs Revisionsbyrå och är auktoriserad revisor sedan 2006. 
Hon har arbetat på Varbergs Revisionsbyrå sedan 2002 där det idag finns 21 anställda. 
Varbergs Revisionsbyrå erbjuder bland annat tjänster inom revision, redovisning, skatt och 
bolagsärenden och arbetar främst mot mindre företag.  
	  

4.6.1 Den rättvisande bilden 
 

Enligt Marie är rättvisande bild någonting man tar till när det inte finns något annat och hon 
anser därför inte att det är en viktig princip. Marie menar att andra principer som exempelvis 
fortlevnadsprincipen, kontinuitetsprincipen och konsekvensprincipen är viktigare. Begreppet 
rättvisande bild är istället någonting som finns i bakhuvudet. Det finns alltid bedömningar att 
göra och hon anser att det är viktigare att vara konsekvent och tillämpa samma principer när 
man gör bedömningar. Hon påpekar även att det inte hade varit rättvisande att ändra princip 
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helt utan anledning från år till år. Enligt Marie är fortlevnadsprincipen den viktigaste 
principen, då det är en förutsättning att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet för att 
kunna göra bedömningar, exempelvis kring avskrivningar. 
 
Marie tycker att innebörden av begreppet rättvisande bild är någonting som är personligt och 
betyder olika beroende på vem man frågar. Hon anser att årsredovisningar som är upprättade 
enligt K2 är rättvisande om företagen upplyser om det och följer K2s regler utan avvikelser. 
Vid bedömningen av årsredovisningen granskar Marie så att inga avsteg har gjorts från K2 
och att man håller sig innanför K2s ramar. Hon anser inte att frågan angående avsteg är 
aktuell i K2.  
 

4.6.2 K2 
	  
I början var Marie skeptiskt till K2 då den bröt mot vissa av de arbetsmetoder som Varbergs 
Revisionsbyrå använde sig av, exempelvis periodiseringar. Hon ansåg att K2s förenklingar 
skulle ge en missvisande bild av företaget och i vissa fall visa ett tillsynes sämre resultat. ”Så 
dåligt har det ju inte gått”, säger Marie. Marie berättar att hon nu är mer positiv till K2 då 
många av reglerna inte var så stelbenta som det inledningsvis verkade, utan är mer frivilliga 
att tillämpa. Exempelvis får man låta bli att periodisera kostnader och återkommande 
kostnader om de inte varierar med mer än 20 procent per år. På Varbergs Revisionsbyrå är 
normen att företag kommer att gå över till K2. Marie trodde inledningsvis att det skulle bli 
lättare att tillämpa K2 än vad det visade sig vara. Hon tror därför inte att det kommer bli 
billigare för företagen att tillämpa K2. Hon har inte fått någon respons från företagen 
angående K2, utan för dem är nyckeltalen och resultatet viktigare. Bankerna, som är en av 
intressenterna, tar på egen hand fram de uppgifter som de behöver för att bedöma ett företag. 
Marie har inte heller fått någon respons från bankerna angående företagens årsredovisningar 
när de upprättas enligt K2. 
 
Marie anser att det positiva med K2 är att allt är samlat på ett ställe och att det är enkelt att 
kolla upp hur man ska göra i vissa situationer. Hon tycker att BFNAR 2008:1 är skrivet på ett 
pedagogiskt sätt. Jämfört med K3, där det krävs mer bedömningar och tolkningar, är K2 ett 
förenklat regelverk. Marie anser att nackdelen med förenklingar är att de lätt kan bli 
fyrkantiga och stelbenta. Ytterligare nackdelar som kan uppstå i och med användandet av K2 
enligt henne är om företaget inte upplyser att de har valt att tillämpa förenklingsreglerna. 
Tillämpar ett företag K2 måste de upplysa om de har valt att tillämpa huvudregeln eller 
alternativregeln. De måste däremot inte upplysa om de periodiseringar som de har gjort, vilket 
hon anser kan bli en nackdel. Första året som ett företag upprättar årsredovisning kan K2s 
regelverk dessutom innebära en nackdel då företag lättare kan hamna i obeståndsreglerna, 
enligt Marie. 
	  

4.6.3 Årsredovisningen 
	  
Marie anser inte att det kommer bli någon större skillnad på årsredovisningar efter införandet 
av K2 jämfört med tidigare. Det kommer innebära förändringar för några noter, exempelvis 
obeskattade reserver och bokslutsdispositioner, men hon tror inte att årsredovisningarna 
kommer innehålla färre antal sidor. Marie tror inte heller att det kommer bli lättare att jämföra 
årsredovisningar mellan företag jämfört med tidigare. Jämförelsen är mer en fråga om vilket 
affärssystem som man använder sig av, menar hon. Hon tror inte att intressenterna kommer 
påverkas av K2, utan poängterar att intressenterna är mer intresserade av hur det går för 
företaget resultatmässigt och hur nyckeltalen ser ut. 
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Balansräkningen 
Angående de förenklingsregler som påverkar balansräkningen är periodiseringar den mest 
märkbara förändringen och Marie anser att det kan bli ett problem om man inte upplyser om 
detta. Det som Varbergs Revisionsbyrå lägger stor vikt vid är att upplysa om hur intäkter har 
värderats. Enligt K2 ska man redovisa om arbetet värderats enligt huvudregeln eller 
alternativregeln vid både löpande och fast pris. Varbergs Revisionsbyrå kommer dessutom att 
beskriva hur de har gått tillväga vid värderingen, vilket inte är ett krav enligt K2 men som hon 
anser är mycket viktigt att upplysa om.  
 
Marie menar att de företag som arbetar med egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar, som exempelvis utvecklingsbolag, måste aktivera dem och därför 
placeras dessa företag i K3 direkt. Anledningen till att K2 inte tillåter att aktivera 
egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar tror Marie beror på att det är en 
svårvärderad post. Det är därför en förenklingsregel då mindre företag inte behöver ta hänsyn 
till detta. Fastighetsbolag hamnar i K3 direkt, trots att det inte är något krav, eftersom dessa 
arbetar med olika avskrivningsprinciper. För att få en mer rättvisande bild av företaget 
placeras de i K3 där komponentavskrivning är tillåten.  
 
I K2 finns det en del förenklingsregler för egenproducerat lager. Det var tidigare tillåtet att ta 
med övriga indirekta kostnader som exempelvis hyra, vilket det inte längre är i K2. Hos 
Varbergs Revisionsbyrå är uppskjuten skatt ingenting som de flesta mindre företagen tidigare 
arbetat med. Företag som arbetar med uppskjuten skatt placeras därför i K3 direkt. Marie 
anser därför att det har blivit mer konkret nu efter införandet av dessa regler. Varbergs 
Revisionsbyrå har även tidigare använt sig av regeln att kostnadsföra korttidsinventarier direkt 
och därför blir inte denna regel någon större skillnad jämfört med tidigare.  
 
Marie anser inte att värdering till verkligt värde är av betydelse då hon poängterar att 
försiktighetsprincipen är viktigare. Hon påpekar att det bara är IFRS som tillåtit det tidigare 
och därför har inte mindre företag tillämpat det. Regeln angående att det inte är tillåtet att 
skriva upp andra anläggningstillgångar än fastighet anser Marie inte är av någon större 
betydelse. Hon berättar att det kan vara bra för företag att ha osynliga övervärden på 
tillgångar och att uppskrivning på anläggningstillgångar endast är något som företag använder 
när det går dåligt. Hon tillägger att det är administrativ krångligt och gynnar därför inte 
mindre företag att arbeta med uppskrivning på anläggningstillgångar.  
 
Resultaträkningen 
Koncernbidrag har Varbergs Revisionsbyrå tidigare bokfört mot resultaträkningen och Marie 
anser därför att det är ett förtydligande om att de har gjort rätt tidigare. Hon ser inte någon 
anledning till varför man skulle ha bokfört det mot balansräkningen innan, utan det blir nu 
lättare för företagen.  
 
På Varbergs Revisionsbyrå har det tidigare inte varit aktuellt för mindre företag att använda 
sig av funktionsindelad resultaträkning och därför blir det ingen större skillnad. Marie anser 
att kostnadsslagindelad resultaträkning är bättre att tillämpa då den dessutom är anpassad efter 
BAS-kontoplanen. Hon berättar att det är tillåtet att ändra namnet på poster om det ger en 
bättre förklaring, men det är dock inte tillåtet att slå samman poster. På Varbergs 
Revisionsbyrå har man bestämt att ändra namnet på poster om det beskriver posten bättre, 
vilket dessutom blir mer rättvisande enligt Marie. 
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Förvaltningsberättelsen 
Marie anser att förvaltningsberättelsen tidigare har innehållit för lite information. Hon anser 
även att det är tydligare i K2 om vad förvaltningsberättelsen ska innehålla jämfört med 
tidigare. Flerårsöversikt har Varbergs Revisionsbyrå använt sig av tidigare men det är nu mer 
fastställt vad den ska innehålla. Nu har exempelvis Varbergs Revisionsbyrå bara med tre 
nyckeltal i flerårsöversikten jämfört med tidigare fem. Marie har förhoppningar att 
förvaltningsberättelsen ska innehålla mer och bättre information.  
 
Tilläggsupplysningar 
Marie tror att det kommer att vara några färre tilläggsupplysningar jämfört med tidigare, 
eftersom vissa redan förklaras i balansräkningen. Förutom de tilläggsupplysningar som krävs 
enligt K2 har Varbergs Revisionsbyrå bestämt att de ska ha med några extra som standard i 
deras redovisning. Varbergs Revisionsbyrå anser att intäktsredovisningen är viktig, så där 
upplyser de om vilken redovisningsprincip de har använt sig av och hur de har gått tillväga. 
Detta för att göra det tydligare för intressenterna. De upplyser dessutom om ett företag fått 
beviljad checkräkningskredit vilket inte är obligatoriskt i K2, men som Marie anser är mer 
rättvisande att upplysa om man exempelvis ska analysera ett företagets kassalikviditet. 
Varbergs Revisionsbyrå har för övrigt alltid antagit att checkräkningskredit är en långfristig 
fordran jämfört med tidigare då den ansågs vara en kortfristig fordran. Några övriga 
tilläggsupplysningar har Varbergs Revisionsbyrå bestämt att de inte ska ha med. 
	  

4.6.4 K2s påverkan på den rättvisande bilden 
	  
Marie anser att eftersom K2 är en förenkling kommer det inte att bli mer rättvisande. ”Det blir 
inte rättvisande när det är enkelt” säger Marie. Hon poängterar dock att marknaden inte 
efterfrågar mer rättvisande redovisning utan marknaden vill ha förenklingar. Marie anser 
därför att rättvisande bild bara är någonting som finns med i bakhuvudet och ingenting som 
har att göra med K2.  
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4.7  Sammanfattning av empiri 
	  
Tabellen nedan sammanfattar samtliga respondenters svar och deras inställning till K2 och 
den rättvisande bilden. 
 
 
Respondent Namn Viktoria Larsson Per Willstedt Marcus Landberg 
 Arbetsplats PwC PwC KPMG 
Den 
rättvisande 
bilden 

Innebörd ”Helikopterperspektiv”, 
agerar som objektiv part 
och granska helheten. 

Se till helheten och 
återge en så korrekt bild 
av företaget som möjligt.  

Objektivitet och att följa 
det som är praxis just 
nu.   

Åsikt Inget hon reflekterar över i 
det dagliga arbetet men det 
finns ständigt med 
undermedvetet. 

Finns i bakhuvudet och 
begreppet förblir 
oförändrat över tid.  

Mer pragmatisk med 
tiden. Bra med avsteg så 
länge det inte är helt 
regelvidrigt. 

K2 Inställning Positivt inställd till dess 
förenklingar, dock inga 
större skillnader jämfört 
med tidigare 
redovisningsmetoder.  

Det är bra då det 
kommer underlätta och 
effektivsera för företag 
men kommer endast 
påverka ett fåtal företag. 

Lättare att använda och 
hitta hur redovisningen 
ska utföras. Ingen 
förenkling för företag. 

Års-
redovisning 

Balans-
räkningen 

Periodiseringar och 
schabloniseringar utgör de 
största förändringarna.  

Aktivera 
egenupparbetade 
immateriella 
anläggningstillgångar 
kan få avgörande 
betydelse.  

Regeln angående 
uppskjuten skatt är en 
bra förändring då den 
var svårhanterlig 
tidigare.  

Resultat-
räkningen 

Koncernbidraget står för 
den största skillnaden, 
vilket hon har delade 
meningar om.   

Förändringar angående 
koncernbidraget och 
uppskjuten skatt är 
tydliga och bra 
förenklingar.  

Den betydande 
skillnaden är att det inte 
är tillåtet med 
progressiv avskrivning.  

Förvaltnings- 
berättelsen 

Enklare att hitta vad som 
ska ingå, dock endast ett 
fåtal förändringar jämfört 
med tidigare.  

Endast ett fåtal rubriker 
som behöver läggas till. 
Mer konkret än tidigare.    

Nu mycket tydligare 
vilket är bra då det har 
slarvats med det 
tidigare. 

Tilläggs -
upplysningar 

Lägre krav på 
tilläggsupplysningar de 
senaste åren, vilket är i 
enighet med K2s 
förenklingar.  

Underlättar för företag 
då det inte längre finns 
lika många tvingande 
tilläggsupplysningar. 

Inga större förändringar 
förutom att företag 
måste upplysa om att de 
följer K2. Kommer 
lägga till ytterligare när 
det krävs.  

Den 
rättvisande 
bilden  
och K2 

Inställning K2 kommer påverka den 
rättvisande bilden, men i 
de flesta fall kommer det 
inte få någon större 
betydelse. 

Den rättvisande bilden 
kan komma att påverkas, 
dock inte i någon större 
utsträckning. 
Förenklingarna väger 
upp.  

Den rättvisande bilden 
kommer att påverkas det 
första året, dock inte i 
det långa loppet.  
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Respondent Namn Sofia Frykner Jörgen Hägglund Marie Svensson 
 Arbetsplats E&Y Revisionskonsulterna 

J Hägglund  
Varbergs Revisionsbyrå 

Den 
rättvisande 
bilden 

Innebörd Upprätta redovisning 
enligt god 
redovisningssed samt 
följa de lagar och 
regler som finns. 

Siffrorna i redovisningen 
ska spegla företagets 
resultatutveckling. 

Ett begrepp man använder då 
det inte finns något annat att ta 
till. Innebörden är något 
personligt.  

Åsikt Olika personer 
uppfattar begreppet på 
olika sätt. Viktigt att 
ha kunskap om 
företaget. 

Svårt att bedöma eftersom 
det är så personligt. 
Viktigt begrepp. Det ska 
inte behövas göra avsteg 
från reglerna för att ge en 
rättvisande bild. 

Finns andra principer som är 
viktigare men begreppet finns 
ändå med i bakhuvudet.  

K2 Inställning Mycket positivt 
inställd. Passar många 
företag, lätt att hitta i 
och kräver mindre 
tolkning. 

Inte överdrivet 
entusiastisk. Han tror inte 
att ett nytt regelverk 
kommer förbättra 
redovisningen.  

Till en början skeptisk, men nu 
mer positiv då K2 inte är så 
stelbent som hon inledningsvis 
upplevde det.  

Års-
redovisning 

Balans- 
räkningen 

Förenklingen 
angående 
periodiseringar är bra 
då det tidigare var 
tidskrävande. 
Detsamma gäller 
korttidsinventarier.  

K2 tillåter inte aktivering 
av egenupparbetade 
immateriella 
anläggningstillgångar och 
komponentavskrivning, 
vilket får konsekvenser. I 
övrigt inga större 
skillnader.   

Periodiseringar är den mest 
märkbara förenklingen. Vissa av 
K2s förenklingar tvingar in 
företag i K3 direkt.  

Resultat-
räkningen 

K2 tillåter endast 
kostnadsslagindelad 
resultaträkning vilket 
kommer påverka valet 
av regelverk. 

Kan bli klumpigt och 
otydligt om det inte tillåts 
att ändra i rubrikerna. I 
övrigt inga större 
skillnader.  

K2s rubriksättning är något som 
hon har synpunkter på. De 
kommer förändra vissa rubriker 
vid behov.  

Förvaltnings- 
berättelsen 

Inga större 
förändringar, det kan 
dock finnas ett behov 
av att lägga till mer 
information. 

Inga större skillnader. Tidigare har det varit för lite 
information och det har i och 
med K2 blivit tydligare vad som 
ska inkluderas. 

Tilläggs-
upplysningar 

Bra med färre krav då 
det blir mer koncist, 
kan dock påverka 
intressenterna.  

Färre tilläggsupp -
lysningar upplevs på olika 
sätt av olika läsare. De 
kommer upplysa mer än 
vad som krävs. 

De kommer lägga till extra 
upplysningar angående 
intäktsredovisning och 
checkräkningskrediter, eftersom 
de anser att det är nödvändigt. 

Den 
rättvisande 
bilden  
och K2 

Inställning K2 kommer inte 
innebära någon större 
förändring på den 
rättvisande bilden.  

Svårt att svara på då man 
måste se till det enskilda 
företaget. Överlag 
kommer den rättvisande 
bilden inte påverkas av 
förändringarna. 

K2s förenklingar kommer inte ge 
en mer rättvisande bild. Det är 
dock inget marknaden 
efterfrågar.  
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5. Analys 
	  
I analysen sammanförs teori från referensramen med empirin. Analysen följer samma struktur 
som tidigare avsnitt och innehåller samma rubriker som empirin. Avsnittet inleds med en 
analysmodell och därefter återkommer rubrikerna rättvisande bild, K2 och årsredovisningen. 
Under den sistnämnda rubriken återfinns en detaljerad analys av förenklingarna som införts i 
K2. Avsnittet avslutas med att rättvisande bild och K2 kopplas samman i en gemensam 
analys. 
 
 

5.1 Analysmodell 
 
Nedanstående modell beskiver tillvägagångssättet vid analysen. Begreppet rättvisande bild 
analyseras utifrån innebörd, inställning och möjlighet till overrides. I nästa steg analyseras 
K2, först utifrån respondenternas inställning och åsikt kring det nya regelverket och därefter 
analyseras och jämförs deras åsikt angående förenklingarna som återfinns i årsredovisningens 
olika delar. Rubrikerna K2 och den rättvisande bild kopplas sedan samman till en gemensam 
punkt där det sker en förenad analys av dessa, för att tydligt se vilka direkta effekter de kan få 
på varandra. Redovisningens syfte, conceptual framework och intressentteori som återfinns i 
referensramen finns hela tiden med som en röd tråd genom analysen för att skapa struktur och 
ytterligare insikter.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

 
 

Figur 3: Modell som används i analysen för att koppla samman teorin och empirin 
	  
	  

5.2  Den rättvisande bilden 
	  
Begreppet rättvisande bild har funnits med under en lång tid inom redovisning, men enligt 
Livne och McNichols (2009) finns det ingen entydig innebörd av begreppet, vilket har 
bekräftats genom intervjuerna eftersom ingen av respondenterna har gett oss identiska svar. 
Vissa uttryck är ändå frekvent återkommande hos respondenterna i samband med att 
begreppet rättvisande bild nämns. Detta tyder på att det skulle kunna finnas vissa typiska 
karaktärsdrag för begreppet, vilket även Arden (1997) anser att det gör. De utmärkande 
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karaktärsdragen som har återkommit under intervjuerna är bland annat objektivitet och 
helhetsperspektiv. Att årsredovisningen ska vara väsentlig och förståelig är även något som 
tas upp av respondenterna, vilket kan kopplas samman med de begrepp som omnämns i 
ramverket. De kvalitativa egenskaperna som återfinns i ramverket är enligt Smith (2006) 
viktiga för att generera en rättvisande bild och uppfylla intressenternas informationsbehov. 
Marcus nämner några räkenskapspåståenden som han anser är viktiga och som ligger till 
grund för om balansposten är så kallad balansgill, om detta uppfylls blir det per definition 
rättvisande. Dessa räkenskapspåståenden kan kopplas till de kvalitativa egenskaper som finns 
angivna i conceptual framework, även benämnt ramverk. Ramverket har tagits fram för att 
uppfylla syftet med redovisningen och kan fungera som en vägledning för utfärdaren när en 
standard saknas (Marton, 2013). Genom respondenternas svar går det att utläsa att de 
kvalitativa egenskaperna finns med undermedvetet då de ofta nämner begreppen relevans och 
förståelse. Bland annat Jörgen gör kopplingen till att posten måste vara relevant för att 
inkluderas i balansräkningen och genom att posten uppfyllt det kravet blir redovisningen även 
mer rättvisande. 
  
Att ta fram en entydig definition av begreppet rättvisande bild är svårt (Arden, 1997). Marcus 
anser att det inte finns någon klar definition om vad rättvisande bild är, men han anser att det 
står för objektivitet och att spegla de verkliga förutsättningarna i företaget. Enligt Sofia är 
rättvisande bild att redovisningen upprättas enligt god redovisningssed. Hon menar om man 
följer den ramlagsstiftning som finns blir det en rättvisande bild av företagets ekonomiska 
ställning. Detta är även något som Drefeldt och Törning (2013) tar upp, det vill säga upprättar 
företaget redovisningen enligt god redovisningssed återges även en rättvisande bild. I K2 
kopplas dessa två begrepp samman, där står det att om det allmänna rådet följs i sin helhet 
uppfylls automatiskt ÅRL:s krav på överskådlighet, rättvisande bild och god redovisningssed 
(BFN, 2011). För Viktoria innebär begreppet rättvisande bild att man använder sig av ett 
helikopterperspektiv och för Per handlar det om att se till helheten och samtidigt återge en så 
korrekt bild av företaget som möjligt. För Jörgen innebär den rättvisande bilden att siffrorna i 
redovisningen ska spegla företagets resultatutveckling på ett så bra sätt som möjligt. Han 
menar dock att det är svårt att ta fram en entydig definition på begreppet, eftersom varje 
person tolkar begreppet på olika sätt. Jörgen är även noga med att påpeka att han tycker att 
begreppet blir allt viktigare inom redovisningen. Den enda av respondenterna som ansåg att 
begreppet inte var så viktigt var Marie. Hon menade att andra principer som exempelvis 
fortlevnadsprincipen, kontinuitetsprincipen och konsekvensprincipen är viktigare. Detta är i 
likhet med Martons (2013) åsikt om att begreppet är alltför otydligt och därmed är en 
olämplig princip att hänvisa till. De principer som Marie nämner återfinns i ÅRL och även i 
K2. Om man följer dessa grundläggande principer som återfinns i K2 innebär det indirekt att 
den rättvisande bilden uppfylls.   
 
Marie tycker att innebörden av begreppet är någonting som är personligt och betyder olika 
beroende på vem man frågar. Detta stärker Jörgens föreställning om begreppet det vill säga 
”det finns lika många definitioner av begreppet rättvisande bild som det finns personer”. 
Ekholm och Troberg (1998) kom även de fram till att tolkning och tillämpning av begreppet 
rättvisande bild skiljer sig mellan olika revisorer, vilket även samtliga respondenter håller 
med om. Det kan dock uppfattas som att det finns en underförstådd innebörd av begreppet 
rättvisande bild inom branschen (Ekholm & Troberg, 1998). Samtliga respondenter anser att 
rättvisande bild är någonting som finns i bakhuvudet. De respondenter som har arbetat som 
auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter länge poängterar att det är någonting som 
sitter i ryggmärgen, vilket kan tolkas som att rättvisande bild är någonting som blir alltmer 
undermedvetet i och med längre arbetslivserfarenhet. Hälften av respondenterna tror även att 
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innebörden av begreppet kommer förändras över tid, vilket även Ekholm och Troberg (1998) 
tar upp i sin artikel. 
 
Enligt Evans et al. (2005) kännetecknas mindre företag av färre intressenter, där förhållandet 
är mindre komplicerat, vilket samtliga respondenter bekräftar. För intressenternas del är det 
viktigt att redovisningen upprättas på ett korrekt sätt och är rättvisande (Marton, 2013). 
Marton (2013) menar att årsredovisningen är ett sätt att hjälpa till att minska den 
informationsasymmetri som finns. Eftersom mindre företag har färre intressenter förekommer 
inte informationsasymmetrin på samma sätt som i större företag. Enligt Marcus är ägarna den 
främsta intressenten vilket även Smith (2006) påpekar i sin studie. Övriga intressenter  
är enligt Marie mest intresserad av nyckeltalen och resultatet. Samtliga respondenter tror 
dessutom inte att intressenterna kommer påverkas nämnvärt av K2s förenklingar. Marcus och 
Sofia påpekar i samband med att intressenterna nämns att i ett mindre företag finns det inte så 
många intressenter och dessa är ofta inte intresserade av den rättvisande bilden utan mer av de 
konkreta siffrorna. Evans et al. (2005) menar att detta kan tänkas ge konsekvenser på 
utformningen av årsredovisningen. Jörgen däremot tror att intressenterna tittar och tänker på 
vad som är rättvisande. Att det råder delade åsikter angående intressenternas intresse av 
begreppet rättvisande bild kan bero på att intressenterna har olika informationsbehov och 
fokuserar på olika delar.  
 
Bland respondenterna var det skilda åsikter angående om det är nödvändigt att göra avsteg 
från regler för att ge en rättvisande bild. Livne och McNichols (2009) påpekar att avsteg kan 
vara bra om befintliga regler leder till en missvisande bild, vilket även Marcus håller med om. 
Marcus anser att det är viktigt att ha möjligheten att göra avsteg så länge det inte är helt 
regelvidrigt när det behövs för att uppvisa en rättvisande bild, men det är då viktigt att 
företaget upplyser om detta. Jörgen håller dock inte med om detta och enligt honom ska det 
vara möjligt att återge en rättvisande bild med befintliga regler utan att göra avsteg. I K2 står 
det tydligt angivet att regelverket måste följas i sin helhet utan avvikelser (BFN, 2011). Det är 
med andra ord inte tillåtet att göra avsteg för att uppge en mer rättvisande bild (Broberg, 
2011).   
 
	  

5.3  K2 
 
Reglering inom redovisning kan ske på tre olika sätt: statlig reglering via lagar, privat 
reglering via rekommendationer eller standarder och reglering via praxis (Marton, 2013).   
När K2 började utvecklas 2004 var det BFN som hade ansvaret. BFN är en oberoende 
myndighet under regeringen som har ansvar för utvecklingen av god redovisningssed (BFN, 
2011). Detta stämmer överens med det som Marton (2013) påpekar, det vill säga att det oftast 
är en kombination av staten och privata myndigheter som tar fram regler inom redovisningen. 
I BFN sitter bland annat Caisa Drefeldt som är redovisningsspecialist på KPMG och därmed 
har stor kunskap inom ämnet. Enligt teorin ökar möjligheterna för K2 att få en större 
acceptans bland revisorer när det är en praktiker som är med och tar fram nya regelverk 
(Deegan & Unerman, 2011). Eftersom fem av sex respondenter är mycket positivt inställda 
till K2 kan denna teori antas stämma i detta fall. Flertalet av respondenterna tycker även att 
regelverket är enkelt och lättöverskådligt vilket även stärker Deegan och Unermans (2011) 
teori angående praktikers närvaro vid framtagandet.  
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Det finns olika teorier kring varför regler i redovisningen bör existera och vem som 
egentligen vinner på de olika reglerna (Deegan & Unerman, 2011). Vissa teorier menar att 
regler skapas för att maximera samhällsnyttan, medan andra menar att regler skapas utifrån 
egenintresse. K2 har som mål att de administrativa kostnaderna för mindre företag ska minska 
med 25 procent (Askenmalm, 2010). Detta kan ses som ett sätt att öka samhällsnyttan. Att 
kostnaderna kommer minska är bland annat Jörgen tveksam till. Han tror inte att K2 kommer 
minska kostnaderna och av erfarenhet vet han att implementeringen av nya regler är 
tidskrävande och därför kan det till och med bli dyrare för företagen. Det är dessutom ingen 
annan av respondenterna som tror att kostnaderna kommer sjunka med 25 procent, även om 
några av respondenterna tror att kostnaderna kan sjunka i det långa loppet. Viktoria är en av 
dem, men hon tror även att det kan fungera som ett försäljningsargument från mindre seriösa 
rådgivare. Hon menar att det i själva verket kan vara så att vissa rådgivare känner sig mer 
bekväma med K2 eftersom det är enklare. Detta kan istället bidra till att bilden av företaget 
blir snedvriden och inte helt rättvisande. Många av respondenterna har även antytt att reglerna 
i K2 kommer underlätta upprättandet av redovisningen och inte för intressenterna. Detta kan 
kopplas till teorin angående egenintresset, det vill säga att regelverket inte enbart är till för att 
maximera samhällsnyttan utan även för att legitimera revisoryrket. 
 
Ytterligare argument för att införa differentiell rapportering för mindre företag är avsaknaden 
av relevans och betydelse att använda ett lika stort och omfattande regelverk som de allra 
största företagen har (Evans et al., 2005). Viktoria tycker att K2 är nödvändigt och att det 
borde kommit tidigare. K2 innehåller tydliga regler och detaljerade riktlinjer om hur 
redovisningen ska upprättas, vilket i vissa situationer kan tyckas vara enklare och mer konkret 
att omsätta i praktiken (Askenmalm, 2010). Detta är någonting som Sofia håller med om och 
hon menar att K2 är smidigt eftersom hela regelverket är samlat på ett ställe. Det är även 
något som Marie håller med om och hon anser dessutom att BFNAR 2008:1 är skrivet på ett 
pedagogiskt sätt.  
 
En nackdel med K2 är att det är stelbent enligt Viktoria, vilket även Marie håller med om. 
Marie anser att förenklingarna lätt kan bli fyrkantiga. Detta är någonting som kritiker till K2 
håller med om, det vill säga att K2 inte tillåter vissa typer av lösningar, vilket kan medföra att 
regelverket uppfattas som stelbent (Norberg, 2014). Enligt Sofia tar K2 ingen hänsyn till 
bransch, vilket hon ser som en stor nackdel. Sofia menar att företag kan bli mer begränsade i 
sin redovisning om de använder K2 och att vissa företag därför tvingas använda det mer 
omfattande K3 regelverket istället. Ytterligare nackdelar som kan uppstå i och med K2 enligt 
Marie är om företaget inte upplyser att de har valt att tillämpa förenklingsreglerna, vilket kan 
ställa till med problem för intressenterna. Per menar dock att det är svårt att redan nu veta 
vilka de egentliga nackdelarna kommer bli, eftersom man inte tillämpat K2 i så stor 
utsträckning hittills. Under K2s första år var det få företag som valde att tillämpa regelverket 
(Kristoffersson, 2009). Flera av respondenterna vittnade om att många företag har valt att 
avvakta tills det blir tvingande och innan de vet vad K3 innebär. Det råder delade meningar 
angående varför företag valt att avvakta med att tillämpa K2. Bland annat Kristoffersson 
(2009) menar att det beror på att förenklingarna inte varit så stora som det först antyddes 
medan andra, däribland Pautsch (2009) påpekar detsamma som respondenterna sagt, det vill 
säga att företag avvaktar tills K2 blir tvingande.  
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5.4  Årsredovisningen 
	  
Samtliga respondenter är tveksamma till om K2 kommer att leda till några större förändringar. 
Enligt Broberg (2011) tillhör mindre företag en kategori som inte påverkas av K2s 
begränsningar, vilket samtliga respondenter håller med om. Under intervjuerna var det därför 
vissa av förenklingsreglerna som respondenterna inte hade någon påtaglig åsikt om eftersom 
företagen inte tillämpar dem idag. Samtliga respondenter berättade att i de fall en stoppregel 
begränsar företag kommer de placeras i K3 istället. Per menar att om K2s förenklingar 
påverkar redovisningen som företag har använt sig av tidigare alltför mycket, kommer de 
hänvisas till det mer flexibla K3 för att ha möjligheten att ge en mer rättvisande bild.  
 
När ett regelverk är mer regelbaserat och innehåller färre valmöjligheter och många 
förenklingar, i likhet med K2, är det bland annat revisorer, experter och kritiker som anser att 
jämförbarheten kommer påverkas. Jämförbarhet handlar om att företag ska vara konsekventa i 
sin rapportering samtidigt som informationen ska vara relevant för dess användare (Deegan & 
Unerman, 2011). Jämförbarheten är betydelsefull för intressenterna då de ofta använder 
årsredovisningen som beslutsunderlag (Marton, 2013). Per anser att årsredovisningarna 
kommer bli mer enhetliga när K2 införs, men han är tveksam till om jämförbarheten kommer 
bli bättre. Marcus håller med och tror dessutom inte att jämförbarheten kommer påverkas 
utifrån intressenternas perspektiv. Sofia tror däremot att jämförbarheten kan komma att 
underlättas eftersom K2 innebär färre valmöjligheter. 
 

5.4.1 Balansräkningen 
	  
När BFN tog fram K2 ledde detta till en rad förenklingar som skulle underlätta arbetet med 
balansräkningen (Broberg, 2011). Bland respondenterna råder det delade meningar om vilka 
förenklingar som kommer påverka redovisningen mest. Flera av respondenterna anser även att 
vissa av de förenklingsregler som införts i balansräkningen kommer leda till att vissa företag 
måste tillämpa K3 även om de ingår i kategorin mindre företag. Marcus tar bland annat upp 
att K2 inte tillåter komponentavskrivning, vilket kommer tvinga in många företag i K3 
istället. Jörgen anser även han att denna post är väsentlig, då han tycker att den bör vara med 
för att det ger en mer rättvisande bild av företaget. Detta kommer påverka framförallt 
fastighetsbolag menar både Jörgen och Marcus. Ingen av respondenterna ser dock 
förenklingarna i balansräkningen som något verkligt hinder för att skapa en god redovisning 
för företag. Samtliga respondenter påpekar däremot att i de fall som de innebär en betydande 
begränsning eller kommer påverka den rättvisande bilden placeras företag i K3. 
 
I K2 har det införts förenklingar angående periodiseringar för att mindre företag ska slippa 
behandla små belopp, vilket i sin tur ska minska den administrativa bördan (Broberg, 2011). 
Både Marie och Viktoria tycker att denna regel är en av de förändringar som är mest 
framträdande. Samtliga respondenter är i stort sett positiva till denna förenkling, men de 
påpekar dock att detta inte kommer innebära så stora skillnader, eftersom de redan tidigare 
uteslutit att periodisera mindre belopp. Den enda som nämner att regeln kan medföra något 
negativt är Per då han menar att det i vissa fall kan komplicera, eftersom periodiseringar i 
dagsläget sker med automatik i datasystem. Jörgen och Sofia tror inte att förenklingen 
kommer påverka den rättvisande bilden. Marie påpekar dock att det är viktigt att upplysa 
kring hur man har gjort företagets periodiseringar. Hon menar att eftersom det inte är något 
krav i K2 att upplysa om hur värderingarna har gjorts kan det i vissa fall bli missvisande.  
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En förenklingsregel som tagits fram är att det är tillåtet att göra schabloniserad värdering när 
det riktiga värdet är svårt att fastställa (Broberg, 2011). Förutom periodiseringar är detta en av 
de förenklingar som Viktoria anser är mest framträdande, även om regeln inte kommer 
innebära någon större skillnad mot tidigare. Jörgen håller med om detta och påpekar dessutom 
att det var många mindre företag som redan tidigare värderade lagret approximativt. Flera av 
respondenterna har samma åsikt angående korttidsinventarier, det vill säga att det är en bra 
förenkling, men som inte innebär någon större förändring mot tidigare tillvägagångssätt. 
 
I K2 är det inte tillåtet att redovisa egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar i 
balansräkningen (Berling, Falkman, & Falk, 2008). Både Marie och Viktoria menar att 
utelämnat av denna post innebär en stor förenkling för utfärdaren av redovisningen, eftersom 
den är svårvärderad och ställer höga krav på utfärdarens kunskap. De menar samtidigt att det 
finns en hel del företag som tillämpar denna post och eftersom det inte tillåts i K2 kommer det 
få konsekvenser när företag väljer regelverk. Per påpekar även om ett företag tidigare 
aktiverat egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar skulle det kunna bli 
missvisande om de nu började kostnadsföra dessa. Marcus tillägger dock att det är få mindre 
företag som har hanterat denna post tidigare och därför blir förändringarna inte så stora, vilket 
även Jörgen och Sofia håller med om. Samtliga respondenter påpekar att företag som tidigare 
aktiverat egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar rådgivs att tillämpa K3. Detta 
skulle omvänt kunna innebära att om företag istället tillämpar K2 skulle det bli tvingande att 
kostnadsföra tillgångarna, vilket skulle bli missvisande och påverka den rättvisande bilden. 
Detta stämmer även överens med Pers uttalande om att redovisningen skulle bli missvisande. 
 
I K2 är det inte tillåtet att redovisa uppskjuten skatt oavsett om det är en fordran eller skuld 
(Berling, Falkman, & Falk, 2008). Både Marcus och Per anser att utelämnandet av denna post 
i K2 utgör en tydlig förenkling för företagen då detta har varit en svårhanterlig post. Detta är 
även något som både Sofia och Viktoria håller med om, men de tycker samtidigt att posten 
borde inkluderas för att företaget ska uppge en helt rättvisande bild. Sofia tilläggar dessutom 
att om ett företag har en uppskjuten skatteskuld av betydande värde borde de tillämpa K3. 
Hon påpekar dock, vilket även överensstämmer med Jörgen, Marcus och Maries åsikter att 
detta inte är en post som förekommer i någon större utsträckning bland mindre företag och 
därför kommer det inte få så stor betydelse. Jörgen tillägger dock att eftersom det vanligtvis 
inte förekommer uppskjuten skatt hos mindre företag i dagsläget kommer det inte heller 
påverka den rättvisande bilden när det förbjuds i K2. 
 
K2 ger företag möjlighet att själva bestämma om de vill göra avsättningar om summan 
maximalt antas uppgå till 25 000 kronor eller 10 procent av det egna kapitalet vid ingången av 
räkenskapsåret (Broberg, 2011). Denna förenkling är det ingen av respondenterna som 
nämner, vilket kan bero på att det inte är en förenkling som kommer få väsentlig betydelse 
eller utgör en betydande skillnad mot tidigare redovisningsmetoder.  
 
Marie och Sofia nämner att det finns förenklingsregler angående egenproducerat lager i K2, 
exempelvis tillåts inte företag inkludera övriga indirekta kostnader i denna post. Sofia nämner 
att det kan vara fördelaktigt för företag som har mycket indirekta kostnader att placera sig i 
K3 istället. Ytterligare en förenklingsregel som både Per och Viktoria tar upp och tycker är 
bra är hanteringen av värdepapper. Denna post är det ingen av de andra respondenterna som 
nämner.  
 
K2 bygger på försiktighetsprincipen vilket bland annat bidrar till att det inte är tillåtet att 
värdera till verkligt värde (BFN, 2007). De flesta av respondenternas tycker att detta är en bra 
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förenkling och påpekar att det är i linje med försiktighetsprincipen. Både Per och Viktoria 
påpekar även att det är en svårhanterlig post och att värdet behöver styrkas på något sätt om 
man ska använda det. Per tror dock inte att den rättvisande bilden kommer att påverkas 
avsevärt av förenklingen och Jörgen påpekar även att man måste se till det enskilda företaget 
om det påverkar den rättvisande bilden. Det är inte många av respondenterna som använt sig 
av denna värderingsmetod tidigare och Marie påpekar att det bara är IFRS som tillåtit det 
tidigare och därför inte är så användbart för mindre företag.  
 
Det är enbart tillåtet att skriva upp byggnader och mark i K2 och då endast till taxeringsvärdet 
(Berling, Falkman, & Falk, 2008). Denna förenkling är det många av respondenterna som 
påpekar inte kommer få någon betydelse då det inte har används så mycket tidigare i mindre 
företag. Viktoria anser inte att denna reglering kommer påverka den rättvisande bilden. Per 
påpekar dock att det skulle kunna påverka den rättvisande bilden negativt, beroende på vilken 
typ av anläggningstillgångar det gäller. Enligt Sofia kommer de företag som påverkas av 
begränsningen att placeras i K3 direkt.  
 

5.4.2 Resultaträkningen 
	  
I K2 är det endast tillåtet med kostnadsslagindelad resultaträkning (Drefeldt & Lundqvist, 
2008). Marcus anser att denna förenkling är bra då det inte är rättvisande för mindre företag 
att använda sig av en funktionsindelad resultaträkning. Detta håller även Marie, Viktoria och 
Per med om då det inte har varit aktuellt för mindre företag att använda sig av en 
funktionsindelad resultaträkning. Fördelen med en kostnadsslagindelad resultaträkning är att 
BAS-kontoplanen följer denna uppställningsform och den kan användas av flertalet företag 
utan anpassning (Drefeldt & Lundqvist, 2008). Detta är även någonting som Marie tar upp då 
hon ser detta som en fördel. Både Jörgen och Sofia har vissa företag som idag tillämpar 
funktionsindelad resultaträkning eftersom de bland annat inte vill visa sitt bruttoresultat. Sofia 
anser att detta kan ställa till det för dessa företag då de tvingas in i K3.  
 
I K2 är det inte tillåtet att lägga till andra rubriker än de som återfinns i BFNAR 2008:1, men 
de får korrigeras om det inte finns något att redovisa under dem eller om det ger en bättre 
beskrivning av posten (BFN, 2011). Viktoria anser att detta kan ställa till det då vissa företag 
har en detaljerad uppställningsform sedan tidigare, vilket inte tillåts i K2. Viktoria anser att 
det blir tydligare och mer rättvisande om man tillåts ändra i rubrikerna. Jörgen tror även han 
att det kan bli otydligt och klumpigt på grund av att det inte tillåts att ändra i rubrikerna hur 
som helst. Marie poängterar att det är nödvändigt att kunna ändra namnet på poster om det ger 
en bättre förklaring. På Varbergs Revisionsbyrå har de därför slagit fast att ändra namnet på 
posten om det tillåts för att det ska bli mer rättvisande.  
 
Enligt K2 ska koncernbidrag redovisas som intäkt i resultaträkningen hos det företag som 
mottagit bidraget (Berling, Falkman, & Falk, 2008). Viktoria är den respondent som anser att 
koncernbidraget står för den största förändringen i resultaträkningen och hon är både för och 
emot denna förändring. Hon menar att det är en tydlig förenkling att ha koncernbidraget i 
resultaträkningen eftersom det underlättar vid upprättandet. Om läsaren av en årsredovisning 
inte är medveten om regelförändringen menar Viktoria att det kan skapa missuppfattningar 
och påverka den rättvisande bilden. Jörgen tycker dock att förändringen är bra då det 
underlättar vid skatteberäkningar. Övriga respondenter anser även att förändringen är bra då 
det är mer tydligt för intressenterna. Vissa av respondenterna redovisade koncernbidraget i 
resultaträkningen redan innan K2 infördes och Marie anser därför att förändringen är ett 
förtydligande på att de gjort rätt tidigare.  
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K2 tar dessutom upp att tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag ska redovisas enligt samma 
typ av regler (Broberg, 2011). K2 tar upp när uppdragen ska redovisas med hjälp av regler om 
hur arbetet ska värderas enligt huvudregeln eller alternativregeln vid både löpande och fast 
pris. Denna förändring är det endast Marie som har tagit upp bland respondenterna. Hon anser 
att det är viktig att upplysa om man har använt sig av huvudregeln eller alternativregeln. 
Marie nämner även att de kommer att beskriva hur de har gjort för att tydliggöra för företagets 
intressenter, trots att det inte är ett krav enligt K2.  
	  

5.4.1 Förvaltningsberättelsen 
	  
De förenklingar som K2 har bidragit med är enligt Broberg (2011) att det finns tydligare 
information angående vad som ska ingå i förvaltningsberättelsen och informationen är 
dessutom uppställd på ett mer strukturerat sätt jämfört med tidigare regelverk. Detta är något 
som samtliga respondenter instämmer i. Marcus och Marie påpekar att denna tydlighet är bra, 
eftersom det i vissa fall har slarvats med förvaltningsberättelsen och att den har innehållit för 
lite information tidigare. Marie har även förhoppningar på att förvaltningsberättelsen, i och 
med införandet av K2, ska innehålla mer och bättre information. Marcus och Sofia anser även 
att förvaltningsberättelsen är en viktig del i informationsdelningen och de kommer även lägga 
till lite extra information när de anser att det behövs. 
 
I K2 står det tydligt att förvaltningsberättelsen ska presenteras i en flerårsöversikt. Samtliga 
respondenter påpekar att detta inte kommer innebära någon större förändring, eftersom 
samtliga kontor har haft som policy att inkludera en flerårsöversikt i årsredovisningen sedan 
tidigare. Majoriteten av respondenterna påpekar att förvaltningsberättelsen inte kommer skilja 
sig så mycket från tidigare år.  
	  

5.4.2 Tilläggsupplysningar 
	  
Som en del av förenklingsarbetet är kraven på tilläggsupplysningar lägre i K2 än i andra 
rekommendationer (Berling, Falkman, & Falk, 2008). Det är dock tillåtet att lämna fler 
upplysningar än vad som är reglerat (Drefeldt & Törning, 2013). Både Viktoria och Per tar 
upp att det under de senaste åren har blivit lägre krav på tilläggsupplysningar och i och med 
K2 har kraven blivit lägre. Per anser att det underlättar för företagen då det inte längre finns 
lika många tvingande tilläggsupplysningar som man måste ha med. Marie tror att 
årsredovisningen kommer innehålla färre tilläggsupplysningar jämfört med tidigare, vilket 
även Marcus håller med om. Han ser dock inga större förändringar när det gäller 
tilläggsupplysningar och poängterar att om en händelse är av betydande värde kommer han 
informera om den. 
 
Sofia anser att det är bra med färre krav på tilläggsupplysningar då årsredovisningen bli mer 
koncist. Hon påpekar dock att det kan bli till en nackdel för de intressenter som vill ha mer 
information. Jörgen poängterar även att förenklingen angående färre tilläggsupplysningar kan 
upplevas på skilda sätt beroende på vem läsaren är. Det kan vara till nackdel att inkludera för 
lite information då det kan skapa problem för läsaren, men det kan även upplevas som en 
fördel då man bara blir informerad om det mest väsentliga. Jörgen tillägger att på 
Revisionskonsulterna J Hägglund kommer de upplysa mer än minimikravet för att förklara 
vissa händelser och för att ge en mer rättvisande bild. På Varbergs Revisionsbyrå har de också 
valt att upplysa mer än minimikravet. 
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5.5  K2s påverkan på den rättvisande bilden 
	  
Revisorer ansvarar för att följa och göra bedömningar av en bred uppsättning 
redovisningsstandarder, vilket ställer höga krav på deras professionella omdöme när de 
upprättar redovisningen (Benston, Bromwich, & Wagenhofer, 2006). Samtliga respondenter 
nämner att företag är oinsatta i de nya regelverken och därmed även vilket de ska tillämpa. 
Revisorer får därför en betydande roll då de ansvarar för att företagen placeras i det regelverk 
som avger en rättvisande bild av företaget. Det kommer även ställas högre krav på revisorers 
kunskap och professionalitet. Per menar att om ett företag väljer ett regelverk som inte är 
korrekt eller på fel grunder kan den rättvisande bilden påverkas betydligt. Eftersom det är 
revisorer som tvingas göra ett antal bedömningar och uppskattningar är det även de som 
tvingas stå ansvariga om något skulle bedömas vara felaktigt redovisat (Carmona & 
Trombetta, 2008). Därför är det viktigt att revisorer analyserar vilket regelverk som passar 
företaget bäst när de nu tvingas välja K-regelverk. Framtidsplaner, typ av verksamhet, 
utveckling och ägarstruktur är exempel på faktorer som bör beaktas vid val av regelverk. 
Dessa faktorer tar även många av respondenterna upp som viktiga. 
	  
I ÅRL återfinns begreppet rättvisande bild bland annat i 2 kap 3§ Allmänna bestämmelser om 
årsredovisningen. Det som står omskrivet i denna paragraf återfinns inte i BFNAR 2008:1. 
Där står det istället att om företag följer det allmänna rådet i sin helhet kommer den 
rättvisande bilden automatiskt att uppfyllas. Detta är något som Sofia nämner, vilket innebär 
att reglerna måste tillämpas trots att informationen inte alltid blir rättvisande. Att K2 släpper 
fokus på den rättvisande bilden är inget som Viktoria har reflekterat så mycket över. Hon 
menar att den rättvisande bilden ändå kommer följa med, ”som revisor släpper man inte 
begreppet bara för att det inte står så klart omnämnt i K2.” Detta är även något som Per 
håller med om och han menar att man kommer ha samma syn på begreppet och fortsätta 
använda det. Viktoria har dock börjat reflektera över vad som kan tänkas hända med den 
rättvisande bilden i förlängningen när man har tillämpat K2 i några år.  
 
Marcus menar att den rättvisande bilden kommer påverkas det första året företagen tillämpar 
K2. Han tillägger dock att om företag är noggranna med att upplysa kring de förändringar 
som gjorts och att de har valt att gå över till K2, kommer påverkan på den rättvisande bilden 
vara så liten att det inte spelar någon större roll. Sofia håller med och hon tror inte att det 
kommer bli någon större skillnad på den rättvisande bilden. Per tror att den rättvisande bilden 
kan komma att påverkas, men däremot inte i någon större utsträckning och de förenklingar 
som K2 medför väger upp. Viktoria håller med och tror inte att K2 kommer påverka den 
rättvisande bilden nämnvärt, eftersom mindre företag har så få intressenter. Enligt Jörgen går 
det dock inte att svara på om förenklingarna kommer påverka den rättvisande bilden. Han 
poängterar att man måste se till det enskilda företaget när man gör bedömningen, vilket 
innebär att förenklingarna både kan få positiva och negativa effekter.  
 
Ytterligare en faktor som är viktig att ha i åtanke vid bedömning av K2s påverkan på den 
rättvisande bilden, är enligt Viktoria att läsaren är initierad och förstår förändringarna i 
regelverket. Hon menar att den rättvisande bilden inte påverkas om läsaren är tillräckligt 
införstådd i det nya regelverket, men för någon som inte är tillräckligt kunnig kan det påverka 
desto mer. Detta är även något som Deegan och Unerman (2011) tar upp, det vill säga att 
redovisningen har olika användare med olika förkunskaper. Marton (2013) anser att 
redovisningen i dagsläget har utvecklats och blivit alltmer komplex och att endast ett fåtal 
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personer kan tyda och förstå den. K2 kan ses som ett steg i utvecklingen att göra 
redovisningen mindre komplex i och med dess förenklingar.  
 
När Marie kommenterar förenklingarnas påverkan på den rättvisande bilden poängterar hon 
att enkelheten i K2 inte bidrar till en mer rättvisande bild, utan enkelheten är istället något 
som marknaden efterfrågar. Enligt Viktoria måste man dock väga förenklingarna som 
samhället efterfrågar, kontra den ”försämrade” redovisningen, och hon tycker att 
förenklingarna väger upp. Marie anser att K2 till största del fokuserar på förenklingar och att 
rättvisande bild bara är något som finns med i bakhuvudet och ingenting som intressenterna 
bryr sig om. Enligt Sofia är mindre företag främst intresserade av resultatet på bokslutsdagen 
och därför har den rättvisande bilden ingen avgörande roll. Samtliga respondenter påpekar 
dock att rättvisande bild är något som alltid kommer finns med undermedvetet vid 
upprättande av redovisningen oavsett regelverk, även om begreppet skiljer sig åt mellan olika 
personer. 
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6. Slutdiskussion  
	  
I detta avsnitt besvaras studiens problemformulering. Avsnittet följer samma struktur som 
tidigare, där rättvisande bild och därefter K2 diskuteras. Utifrån detta arbetar vi fram en 
slutsats kring huruvida K2s förenklingar kan komma att påverka den rättvisande bilden. Som 
avslutning på avsnittet och hela studien nämns förslag på fortsatt forskning. 
	  
	  

6.1  Diskussion och slutsats 
	  
Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse kring huruvida K2s förenklingar kan 
komma att påverka den rättvisande bilden, genom att beskriva och analysera begreppet 
rättvisande bild och studera K2s förenklingar. Utifrån detta syfte arbetade vi fram följande 
problemformulering: 
 

• Hur påverkar K2s förenklingar den rättvisande bilden utifrån revisorernas 
perspektiv? 

 
Det finns vissa skillnader i respondenternas svar gällande huruvida K2s förenklingar kan 
påverka den rättvisande bilden, då några av dem menar att vissa förenklingar kan påverka mer 
än andra.   
 
Efter att vi har skapat en djupare förståelse och analyserat den rättvisande bilden, går det 
genom denna kvalitativa studie dra slutsatsen att begreppet är någonting personligt och som 
finns med undermedvetet. I studien har det framkommit att det finns vissa karaktärsdrag som 
förknippas med den rättvisande bilden, vilket är i enighet med vad Ekholm och Troberg 
(1998) anser, det vill säga att det finns en underförstådd innebörd av begreppet inom 
branschen. De utmärkande karaktärsdragen i den empiriska undersökningen är objektivitet 
och helhetsperspektiv. Respondenterna tar även upp att årsredovisningen ska vara väsentlig 
och förståelig, vilket kan kopplas samman med de kvalitativa egenskaper som Deegan och 
Unerman (2011) tar upp och som dessutom omnämns i ramverket. Uppfylls de kvalitativa 
egenskaperna anses siffrorna i redovisningen spegla de verkliga förutsättningarna i företaget 
och därmed blir det per definition rättvisande.  
 
Hur praktiker upplever begreppet kan bland annat bero på vad de arbetar med, exempelvis om 
de är revisorer eller redovisningskonsulter. Inställningen till begreppet kan även skilja sig åt 
beroende på hur länge de har jobbat inom branschen. Marie framhävde att vissa av de 
grundläggande redovisningsprinciperna är viktigare än begreppet rättvisande bild och anser 
dessutom att marknaden inte efterfrågar en rättvisande bild. Något som även framkom i 
samband med inställningen till begreppet är att det finns olika åsikter angående om det ska 
vara möjligt att göra avsteg, så kallad overrides, från befintliga regler för att uppvisa en mer 
rättvisande bild. Att det råder delade meningar kring denna fråga bevisar att olika personer har 
olika inställningar till begreppet. Hade samtliga individer haft samma inställning hade det inte 
behövts göra avsteg, eftersom reglerna hade inneburit att företaget uppvisar en rättvisande 
bild ändå. 
 
Vem begreppet rättvisande bild är viktigast för är något att ta i beaktning vid konkretisering 
av det. Begreppet kan antas vara viktigt för revisorerna som en stöttepelare och något att 
förhålla sig till vid upprättande av redovisningen. Den rättvisande bilden är även viktigt för 
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läsarna av årsredovisningen, med andra ord företagets intressenter som vill ha en korrekt bild 
av företaget. Något som samtliga respondenter framhäver är dock att mindre företag har färre 
intressenter och att vikten av att generera en rättvisande bild inte är lika stor i ett mindre 
företag som i ett större. Mindre företag efterfrågar enkelhet när de ska upprätta sin 
redovisning. Eftersom ägaren oftast är den enda och främsta intressenten i ett mindre företag, 
kommer ägaren få den information som denne vill ha och därför är betydelsen av att ge en 
rättvisande bild av företaget inte lika stor externt. Ett större företag har fler intressenter vilket 
leder till att informationsasymmetrin ökar. Askenmalm (2010) poängterar dock att trots att 
mindre företag har färre intressenter är årsredovisningen en betydelsefull informationskälla. 
Marcus berättar att ägarna bland annat använder årsredovisningen för att få reda på hur det 
gått för företaget under året och hur stor utdelning de kan ta. 
 
Eftersom begreppet rättvisande bild har funnits med så länge inom redovisningen kan vi 
genom studien ändå dra slutsatsen att det är ett betydelsefullt begrepp, då det annars skulle 
förkastas tidigare, vilket även Ekholm och Troberg (1998) påpekar i sin studie. Varken i 
teorin eller genom den empirirska undersökningen har det framkommit någon direkt synonym 
till begreppet. Vi anser dock inte att en konkret definition på begreppet är något att 
eftersträva, istället är en djupare förståelse bland praktiker mer önskvärt för att redovisningen 
ska bevaras enhetlig och rättvisande. 
  
Att K2 har tagits fram har många ansett som en nödvändighet, vilket både framgått i studiens 
teori och empiri. Den främsta anledningen till varför det tagits fram är för att mindre företag 
inte behöver ett så stort och omfattande regelverk. Syftet med K2 är att skapa ett gemensamt 
och tydligt regelverk som underlättar utförandet av redovisningen för mindre företag (BFN, 
2012). Att K2 är regelbaserat har gjort det lättare för utfärdaren att se hur denne ska gå 
tillväga i en viss situation. När det gäller K2 är fem av sex respondenter positiva till 
regelverket. De anser att det positiva med K2 är att samtliga redovisningsregler är samlade på 
ett ställe, att K2 innehåller tydliga instruktioner och att BFNAR 2008:1 är skrivet på ett 
pedagogiskt sätt. Ytterligare ett syfte med K2 är att minska de administrativa kostnaderna 
(BFN, 2012). Detta är dock något som respondenterna är tveksamma till, vilket kan ses som 
ett misslyckande från K2s sida då målet var att kostnaderna skulle reduceras med 25 procent. 
Utifrån respondenternas svar kan vi dra slutsatsen att det förstnämnda syftet med K2 har 
uppnåtts, eftersom majoriteten är positiva till förenklingarna och anser att de kommer 
underlätta arbetet.  
 
Eftersom det är så pass få företag som valt att tillämpa K2 hittills är det svårt att se några 
nackdelar med regelverket redan nu. Varför det är så få företag som valt att börja tillämpa K2 
är dock svårt att fastställa och det råder delade meningar kring varför. En anledning som 
framkom i teorin är bland annat att förändringarna inte är så stora som först antyddes. 
Kristoffersson (2009) menar bland annat att om K2 verkligen hade bidragit till mer 
förenklingar skulle fler företag valt att tillämpa regelverket direkt. Det som framkom som den 
största anledningen i den empiriska undersökningen var att företagen vill vänta och se vad de 
har att välja på och tar ställning först när det blir tvingande. Flertalet av respondenterna 
påpekar även att företagen själva är dåligt insatta i valet av regelverk och vet inte vad 
regelverken innebär och därför lyssnar på rådgivarna. En nackdel som lyfts fram både i teorin 
och i empirin är att K2 kan upplevas som stelbent och att det begränsar möjligheten till att 
redovisa och utforma vissa specifika situationer på det sätt som anses mest rättvisande. Sofia 
poängterar även att regelverket inte tar någon hänsyn till bransch. Eftersom K2 måste följas 
fullt ut utan avvikelser kan det begränsa möjligheten att redovisa rättvisande. Detta är 
någonting som Engström (2009) är kritisk mot. Han menar att syftet med avvikelser är att 
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kunna ge en rättvisande bild och på så sätt förbättra redovisningen. Eftersom det inte tillåts att 
göra avvikelser i K2 påpekar han att redovisningen därför kan försämras gentemot 
intressenterna.   
 
Respondenterna påpekar att de förändringar som K2 innebär kommer inte medföra att 
redovisningen skiljer sig så mycket från tidigare. Detta eftersom förändringarna är av den 
typen som mindre företag ändå inte tillämpat. Några av de förenklingsregler som införts i 
balansräkningen kommer dock leda till att vissa företag måste tillämpa K3, även om de ingår i 
kategorin mindre företag. Den mest framträdande förändringen som respondenterna tar upp är 
att det inte är tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. 
Samtliga respondenter påpekar att företag som tidigare aktiverat rådgivs att tillämpa K3. Per 
påpekar att om ett mindre företag tidigare aktiverat egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar skulle det kunna bli missvisande om de nu började kostnadsföra dessa. 
Gällande förbudet att redovisa uppskjuten skatt är samtliga respondenter positiva till, men det 
råder dock delade meningar om utelämnandet av posten påverkar den rättvisande bilden. 
Jörgen och Sofia anser att om posten är av betydande värde bör företaget tillämpa K3 istället 
för att redovisningen inte ska bli missvisande. Förenklingarna angående periodiseringar och 
schabloniserad värdering är samtliga respondenter positiva till men de menar samtidigt att det 
inte kommer innebära någon större skillnad mot tidigare. Därför kan vi dra slutsatsen att 
förenklingsreglerna angående periodiseringar och schabloniserad värdering inte kommer 
påverka den rättvisande bilden eftersom företagen redovisar på samma sätt som tidigare.  
 
Enligt K2 ska koncernbidraget redovisas som en intäkt i resultaträkningen, vilket samtliga 
respondenter anser är en förenkling som ger en mer rättvisande bild. Viktoria påpekar dock att 
om läsaren av en årsredovisning inte är medveten om regelförändringen kan det skapa 
missuppfattningar och påverka den rättvisande bilden. I K2 är det dessutom endast tillåtet 
med kostnadsslagindelad resultaträkning, vilket flertalet av respondenterna anser är en bra 
förenkling då det inte är rättvisande för mindre företag att använda sig av funktionsindelad 
resultaträkning. En förändring som samtliga respondenter anser kan ställa till det för 
intressenterna är att K2 begränsar hur rubrikerna får justeras. De anser att det blir tydligare 
och mer rättvisande om det skulle tillåtas att justeras fritt i rubrikerna.  
 
I K2 är det tydligare vad som ska ingå i förvaltningsberättelsen vilket samtliga respondenter 
tycker är bra. Att förvaltningsberättelsen ska presenteras i en flerårsöversikt innebär ingen 
större förändring då samtliga respondenter har gjort det tidigare. Det finns nu färre krav på 
tilläggsupplysningar vilket respondenterna anser som både positivt och negativt. Positivt i den 
bemärkelsen att det förenklar och negativt då det kan bli missvisande för intressenterna. 
Samtliga respondenter är dock eniga om att de kommer upplysa om en händelse är av 
betydande värde och för att det ska bli mer rättvisande.  
 
Genom den information som framkommit i empirin innebär införandet av K2 inte några större 
förändringar i företagens årsredovisningar. Detta stämmer även överens med vad vissa 
personer i teorin säger. Broberg (2011) tar bland annat upp att förespråkare för K2 menar att 
det inte kommer innebära så stora förändringar som det getts sken utav. Däremot innebär det 
en betydlig förenkling vid upprättandet, då det finns fler konkreta regler att förhålla sig till. 
Ytterligare en aspekt är intressenternas perspektiv, dessa antas inte bli påverkade i så stor 
utsträckning av förenklingarna. Detta eftersom de företag som tillämpar K2 har så få 
intressenter och de kommer få den information de vill ha i alla fall. Informationsdelningen 
skiljer sig mellan mindre och större företag, exempelvis går banker, kunder och leverantör 
direkt till ägaren om det är något de undrar över och inte via årsredovisningen.  
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Genom att studera K2s förenklingar är det dock tydligt att revisorn har en avgörande 
betydelse för att redovisningen ska bli rättvisande. Är revisorn inte tillräcklig initierad i K2 
och dess begränsningar kan redovisningen bli missvisande. Samtliga respondenter är eniga 
om att företagen inte är insatta i vad K2 innebär och ansvaret ligger därför hos revisorn. 
Kraven ökar därmed på revisorn i och med införandet av K2. Skulle exempelvis en revisor 
inte placera ett företag som har mycket egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar i 
K3, blir redovisningen missvisande. Det handlar i slutändan om att använda en sådan 
redovisning som är optimal för företaget och som speglar verksamheten och om detta inte går 
i K2 borde valet istället falla på K3. 
 
Slutsatsen i denna kvalitativa studie är därför att begreppet rättvisande bild är ett erkänt 
begrepp inom branschen och revisorer kommer alltid ha med det undermedvetet trots att K2 
delvis släpper fokus på begreppet. Är revisorn insatt i K2s begränsningar och rådgiver 
företagen rätt är slutsatsen att K2s förenklingar inte kommer att påverka den rättvisande 
bilden nämnvärt. Det gäller dock att se till det enskilda företaget och dess förutsättningar samt 
företagsstrukturen. 
	  
	  

6.2  Fortsatta studier 
	  
Efter utförandet av vår studie har vi upplevt att det finns många outforskade områden inom 
ämnet. Eftersom K2 först blir tvingande 2014 anser vi att det vore intressant att se dess 
utveckling och se vilken mottagning det får av samhället. Studien skulle kunna utföras genom 
att granska årsredovisningar innan och efter K2 infördes för att se effekterna vid tillämpning 
av regelverket. En annan aspekt skulle vara att djupare granska de förenklingar som 
respondenterna ansett som mest betydande, exempelvis egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar. Vi anser att det vore intressant att studera vad effekterna blir om vissa 
mindre företag tvingas in i K3.  
 
Det skulle även vara intressant att göra studien utifrån någon annans perspektiv än 
revisorernas, exempelvis bankerna. Eftersom bankerna är en av de främsta intressenterna kan 
det vara intressant att studera hur de förhåller sig och resonerar kring företags redovisning 
enligt K2 eller K3. Det vore även intressant att se om banker behandlar företag på olika sätt 
beroende på vilket K-regelverk som tillämpas.   
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Syftet med vår uppsats är att skapa en djupare förståelse kring huruvida K2s förenklingar kan 
komma att påverka den rättvisande bilden. Nedan följer ett antal frågor: 
 
Bakgrund  
 

• Presentation av respondent 
 
Rättvisande bild 
 

• Vad betyder begreppet rättvisande bild för dig? 
 

• Hur avgör du om årsredovisningen uppvisar en rättvisande bild av företaget?  
 
K2 
 

• Vad är din inställning till K2?  
 

• Vad har du för erfarenheter av K2?  
 

• Vilka fördelar och nackdelar anser du att det kan finnas vid tillämpning av K2? 
 

• Vad utmärker de företag som väljer K2 och hur många av era kunder väljer K2? 
 

• Vad har du för uppfattning om de förenklingar som genomförts inom följande 
områden: 

§ Balansräkning  
§ Resultaträkning 
§ Förvaltningsberättelse 
§ Tilläggsupplysningar 

 
• Har du märkt någon större skillnad på årsredovisningar innan och efter införandet av 

K2?   
  

• Anser du att K2 bidrar till en mer lättöverskådlig bild av företaget ur intressenternas 
perspektiv (så som långivare, skatteverk etc.) och i så fall varför? 

 
• Anser du att användarna av årsredovisningar tar skada av K2s förenklingar och i så 

fall varför? 
 

• Anser du att K2s förenklingar påverkar den rättvisande bilden och i så fall hur?  
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Bilaga 2, Tabell, Intervjuguide 
 
Denna tabell användes för att bibehålla stuktur under intervjuerna och erhålla systematiska 
svar. Tabellen är framtagen utifrån bilaga 3 och den teoretiska referensramen. 
 
Balansräkningen Poster under 5 000 kronor behöver inte periodiseras. 

Årligen återkommande utgifter behöver inte periodiseras.  

Korttidsinventarier får kostnadsföras direkt.  

Ej tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar.  

Ej tillåtet att redovisa uppskjuten skatt. 

Schablonmässig värdering får göras om det är svårt att få fram korrekta 

uppgifter. 

Ej tillåtet att skriva upp andra anläggningstillgångar än fastigheter och då 

endast till taxeringsvärdet.  

Ej tillåtet att värdera finansiella instrument till verkligt värde.  

Sammanslagning av värdepapper och fondandelar till en 

värdepappersportfölj. 

Indirekta tillverkningskostnader får inte räknas in i anskaffningsvärdet för 

egentillverkade varor. 

Resultaträkningen Koncernbidraget redovisas som intäkt i resultaträkningen. 

Endast tillåtet med kostnadsslagindelad resultaträkning.  

Delarna i årsredovisningen ska presenteras i den ordning K2 anger. Förbud 

mot att använda andra rubriker och summeringar i uppställningen.  

Förenklingar angående tjänste- och entreprenaduppdrag.  

Förvaltningsberättelsen Tydligare information om vad som ska ingå.  

Förvaltningsberättelsen ska presenteras i form av flerårsöversikt. 

Informationen är uppställd på ett mer strukturerat sätt. 

Tilläggsupplysningar Färre krav på tilläggsupplysningar jämfört med tidigare. 

Frivilligt att lägga till extra upplysningar.  

Krav på att upplysa om att redovisningen sker enligt K2.  
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Bilaga 3, K2s förenklingar 
	  
Stoppregler i K2 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvingande förenklingsregler i K2 

 

Beskrivning Punkt i K2 
Förbud mot retroaktiv omräkning 2.3 och 2.5 

Delarna i en årsredovisning ska presenteras i den ordning K2 anger 3.1 

Förbud mot att använda andra rubriker och summeringar i uppställningen över 
resultat- och balansräkningen än K2 anger 

4.3 och 4.5 

Förbud att redovisa tillgångar som ett företag inte äger 9.1 

Ej tillåtet att aktivera internt genererade immateriella anläggningstillgångar 10.3 

Ej tillåtet att skriva upp andra anläggningstillgångar än fastigheter 10.37 och 
20.11 

Ej tillåtet att skriva upp fastigheter till ett högre värde än taxeringsvärdet 10.38 

Ej tillåtet att värdera finansiella instrument till verkligt värde 11.6 

Ej tillåtet att redovisa uppskjutna skatter 16.4 

Ej tillåtet att redovisa pensionsåtaganden inom linjen 16.15 

Skulder får inte nuvärdesberäknas 17.7 

Beskrivning Punkt i 
K2 

Jämförelsetal vid byte om princip ska inte räknas om 2.5 
Ett företag ska redovisa tillgångar som det äger (vilket innebär att leasade tillgångar inte 
kan redovisas som anläggningstillgångar) 

9.1 

Ej tillåtet att aktivera avtalsenliga sociala avgifter vid värdering av egenupparbetade 
tillgångar 

10.10 och 
12.9 

Ränta får inte räknas in i anskaffningsvärdet på en tillgång 10.11 och 
12.11 

Värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning ska klassificeras som 
värdepappersportfölj 

11.2 

Långfristig fordran i utländsk valuta som har säkrats med ett terminskontrakt ska värderas 
till terminskurs 

11.7 

Vid avyttring av aktier av samma slag ska anskaffningsvärdet beräknas enligt 
genomsnittsmetoden 

11.11 

Skatteverkets anskaffningsutgift för aktie ska användas, om sådan finns 11.12 
Indirekta tillverkningskostnader får inte räknas in i anskaffningsvärdet för egentillverkade 
varor 

12.10 

Kortfristig fordran i utländsk valuta som säkrats med ett terminskontrakt ska värderas till 
terminskurs 

13.5 

Vid avyttring av aktier av samma slag ska anskaffningsvärdet beräknas enligt 
genomsnittsmetoden 

14.8 

I de fall skatteverket har gett ut allmänna råd om anskaffningsvärdet ska dessa användas 14.9 
Avsättning till följd av tvist med myndighet eller domstol ska redovisas till det belopp som 
beslutats av den instans som senast prövat ärendet 

16.8 

Skuld i utländsk valuta som har säkrats med ett terminskontrakt ska värderas till 
terminskurs  

17.8 
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Frivilliga förenklingsregler i K2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Drefeldt & Törning, Finansiell Rapportering enligt K3 och K2, 2013) 
 

Beskrivning Punkt i 
K2 

Poster under 5 000 kr behöver inte periodiseras 2.4 
Schablonmässig värdering får göras om det är svårt att få fram korrekta uppgifter 2.9 
Årligen återkommande utgifter behöver inte periodiseras 7.9 
Utdelning från noterade andelar får intäktsredovisas när betalning erhålls 8.5 
Inventarier av mindre värde får kostnadsföras direkt 10.4 
3 – årsinventarier får kostnadsföras direkt 10.5 
Avskrivning behöver inte periodiseras efter innehavstid 10.19 
Nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella tillgångar får 
bestämmas till 5 år 

10.23 

Nyttjandeperioden för investeringar i annans fastighet får bestämmas enligt regler i 
skattelagstiftningen 

10.24 

Nyttjandeperioden för markanläggning får bestämmas enligt reglerna i 
skattelagstiftningen 

10.26 

Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt regler i skattelagstiftningen 10.27 

Nedskrivning behöver inte göras av finansiella anläggningstillgångar som understiger 
det lägsta av 25 000 kr och 10 % av IB eget kapital 

11.7 och 
20.7 

Varulagret får bestämmas till 97 % av anskaffningsvärdet 12.5 

Andra avsättningar än pensioner som förfaller inom 10 år behöver inte 
nuvärdesberäknas 

16.6 

Andra avsättningar än pensioner som förfaller inom 10 år behöver inte 
nuvärdesberäknas 

16.10 

Utdelning från dotterbolag får anteciperas 20.12 
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