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Sammanfattning
Titel: K2 eller K3 – Motiv till att redovisa enligt K3

Författare: Adrian Zhubi och Albert Zhubi

Färdigställt: Våren 2016

Handledare: Eva Berggren

Bakgrund: BFN har sedan 2004 gett ut allmänna råd, vilket har medfört att K-projektet skapats
där företag delas in i fyra olika kategorier beroende på företagsstorlek. K-projektets vanligaste
regelverk är huvudregelverket principbaserade K3 och alternativregelverket regelbaserade K2.
Sedan 2015 är det obligatoriskt för samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar att tillämpa
ett av dessa två regelverk. Företag bör därmed reflektera över dess verksamhet och intressenter
vid val av regelverk. Valet kan ställa krav på att årsredovisningen ska vara relevant för
intressenter. Vi vill därför med studien undersöka vilka väsentliga skillnader som förklarar att
företag väljer K3 framför K2. Detta utifrån redovisningsrådgivares perspektiv.

Syfte: Syftet med studien är att förklara vilka skillnader som ligger bakom att företag föredrar
K3 istället för K2 utifrån redovisningsrådgivares perspektiv.

Problemformulering: Vad anser redovisningsrådgivare förklarar företags val av K3 framför
K2?

Metod: Studien består av en kvalitativ ansats. Den empiriska datan består av totalt fem
intervjuer, varav en är pilotintervju. Studiens respondenter består av tre revisorer, en
redovisningsexpert samt en redovisningsspecialist. Respondenterna har olika erfarenheter och
är från olika revisionsbyråer.	
  

Resultat: Studien visar att redovisningsrådgivare anser skillnader i materiella, immateriella och
finanisella anläggningstillgångar i K2 och K3 gör att företag föredrar K3. Avsättningar,
uppskjuten skatt och intressenter är även påverkande faktorer. Samtliga respondenter var eniga
om att K2 är enklare att tillämpa då regelverket innehåller handfasta regler för redovisning. K3
ställer större krav på kunskap vid professionell bedömning då regelverket tar hänsyn till en
komplex verksamhet med fler företagsintressenter.

Nyckelord: redovisningsval, redovisningsrådgivares påverkan, K2, K3, principbaserad
redovisning, regelbaserad redovisning
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Title: K2 or K3 – Reasons to account according to K3
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Background: Since 2004 BFN has given accounting standards, which started the K-project that
divides companies into four different categories based on company size. The K-project's most
common regulations are the main regulation principles-based K3 and the alternative regulation
rules-based K2. Since 2015 it became mandatory for all joint-stock companies and economic
associations to apply one of these two regulations. Companies should therefore reflect on its
business and stakeholders when making a choice of regulation. This requires that the annual
report should be relevant to the stakeholders. With the study we therefore want to examine the
main differences that explains why companies choose K3 instead of K2 from accounting
advisors’ perspective.

Aim: The aim of the study is to describe why companies prefer K3 instead of K2 according to
accounting advisors.

Formulation of the problem: What do accounting advisors consider explains the companies’
choice of K3 instead of K2?

Methodology: The study is based on a qualitative approach. The empirical data contains a total
of five interviews, one of those is a pilot interview. The study's respondents are three auditors,
an accounting expert and an accounting specialist. The respondents have different experiences
and are from different accounting firms.

Results: The study shows that accounting advisors consider differences in tangible, intangible
and financial assets between K2 and K3 makes companies prefer K3. Factors as depositions,
deferred taxes and stakeholders also affects the choice. According to the study’s respondents,
K2 is easier to apply because the regulation contains robust rules for accounting. K3 require
greater knowledge at professional judgement, because the regulation includes companies with
a complex business with many stakeholders.

Keyword: accounting choice, accounting advisor’s impact, K2, K3, principles-based
accounting, rules-based accounting
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1. Inledning
Detta inledande kapitel introducerar bakgrunden till studiens ämne där redovisningens roll för
företag redogörs. Därefter följs en diskussion på problemet som studien behandlar. Kapitlet
avslutas med att diskutera studiens syfte, valda avgränsningar och studiens fortsatta
disposition.

1.1 Bakgrund
Enligt svensk lag är företag skyldiga att upprätta någon form av årsredovisning (6 kap. 1§ BFL).
Redovisning är till för bland annat ägare då denna intressent har kontroll över vad som sker i
företag som exempelvis företagsekonomin, kontroll över tillgångar, eget kapital och skulder.
Redovisning är även viktig för intressenter som banker, anställda, investerare, SKV och
leverantörer. Information som kan utläsas från årsredovisningar ligger till grund för beslut hos
intressenter. Företag kan på så sätt kommunicera med sina intressenter (Företagande.se, 2009).
Dock bör information i årsredovisningar vara relevant för intressenter. Företagsledare har oftast
begränsade kunskaper om redovisningsfrågor, vilket gör att företag i behov av extern
rådgivning som revisorer eller liknande redovisningsrådgivare ger (Keasy & Short, 1990).
Redovisningsrådgivare hjälper företag redovisa relevant och användbar information för
intressenter (Wichmann, 1983).
Företag ska ge rättvisande bild av sin verksamhet i redovisningen då även hänsyn ska tas till
god redovisningssed enligt ÅRL (SFS 1995:1554). Nilsson (2011) menar att både redovisning
och god redovisningssed har utvecklats under de senaste åren i Sverige. Johnsson (2010) hävdar
att god redovisningssed är ett viktigt begrepp i redovisningssammanhang då regler och praxis
är avsedda att följas. Vidare menar Johansson (2010) att BFN ansvarar för utveckling av god
redovisningssed. Utöver ansvaret som BFN har för god redovisningssed, har myndigheten år
2004 gett ut allmänna råd till olika företagstyper med olika storlekar. Detta gjordes för att
underlätta redovisningen för företag. De allmänna råden som gavs ut blev startskottet för BFNs
K-projekt där svenska företag delades in i fyra olika kategorier beroende på dess storlek. Kprojektets första kategori heter K1 och är till för företag som upprättar förenklat årsbokslut i
enlighet med BFL. K1-företag behöver inte upprätta årsredovisning. K2 är till för mindre
företag som upprättar årsredovisning i enlighet med ÅRL. K3 är till för större företag som
upprättar årsredovisning enligt ÅRL. K-projektets sista kategori är K4. K4-företag ska upprätta
koncernredovisning i enlighet med IASBs standarder. Däremot är inte K4 verksamt i BFN då
regelverket rättar sig efter internationella standarder (Drefeldt & Törning, 2013).
K-projektets olika regelverk är kompletterande normgivning till ÅRL. K-projektets vanligaste
regelverk är huvudregelverket K3 och alternativregelverket K2. Dessa två regelverk är centrala
då samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar ska sedan 2015 upprätta koncernredovisning
i enlighet med K2 eller K3 (Törning, u. å.).
I studien läggs fokus på K2 och K3 då skillnader mellan regelverken undersöks. Studiens
utgångspunkt ligger i varför företag föredrar K3 framför K2. Detta från redovisningsrådgivares
perspektiv och avgränsningar som gjorts i studien.
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1.2 Problemdiskussion
Svenska samhället styrs av lagar som stiftas i riksdagen. Samtliga beslut som fattas av riksdagen
måste således verkställas i Sverige (Sveriges Riksdag, 2015). Däremot förekommer regler som
inte fattas av riksdagen. Sådana är redovisningsregler som utges av BFN (Bolagsverket, 2015).
Trots att redovisningsregler finns, har inte alla företag koll på dessa. Detta uppmärksammar
Drefeldt (2014), som är en redovisningsspecialist och auktoriserad revisor för KMPG i
Göteborg, när hon föreläser runtom i Sverige om redovisning. Drefeldt (2014) förklarar att
företag inte har gett sig in i regelverken K2 och K3 som trädde i kraft redan i början av 2014.
Vidare poängterar Drefeldt (2014) att företag som berörs av valet mellan regelverk inte har en
aning om att de måste välja vilket regelverk som ska tillämpas (SRF, 2016a). Detta menar
Svanström och Sundgren (2012) gör att företag är i behov av extern rådgivning.
Redovisningsrådgivare som exempelvis revisorer har kompetensen företag behöver. Svanström
och Sundgren (2012) menar därmed att företag ser revisorer som lämpliga externa rådgivare
vid redovisningsfrågor. Detta har sin grund i att företagsledare har begränsade kunskaper inom
redovisningsfrågor där redovisningsrådgivare behöver komplettera dem (Wichmann, 1983).
Komplexitet kan uppstå beroende på vilket regelverk företag tillämpar. Det regelbaserade K2regelverket har en mall för hur företag upprättar sin redovisning. Det principbaserade K3regelverket kräver däremot att principer och tolkningar ska tas hänsyn till vid
redovisningssammanhang. Redovisning enligt regler eller principer kan således påverka god
redovisningssed på olika sätt (PwC, 2014). Problematiken för K3-företag är att dessa måste
vara väl bekanta med god redovisningssed och därmed söka vägledning angivna av principer
då detaljerade anvisningar saknas. K2 är däremot enklare då redovisningen är reglerad. Företag
ansvarar för att identifiera god redovisningssed, vilket kommer påverka redovisningen på olika
sätt beroende på dess verksamhet (Nilsson, 2011). Detta beror på att företag måste återspegla
ekonomiska verkligheten i sin redovisning på ett rättvist sätt för att deras intressenter ska få en
korrekt bild av företaget. Intressenter förlitar sig till viss del på vad som kan utläsas i företags
årsredovisning. Det blir därmed viktigt för företag att ta hänsyn till god redovisningssed och
uppvisa rättvisande bild för att uppnå trovärdighet. Dessa faktorer blir på så sätt viktiga då
intressenter till större företag använder årsredovisning som underlag vid investeringsbeslut
(Deegan & Unerman, 2013; Fields, Lys & Vincent, 2001). Företagsintressenter kan även skiljas
åt i antal beroende på företagsstorlek och verksamhet företag bedriver (Thomasson, Arvidson,
Carrington, Johed, Lundquist, Larson & Rohlin, 2010).
Företag som vid val av regelverk befinner sig i ett mellanskede mellan två regelverk ställs inför
svårigheter. Svårigheterna kan grunda sig i att exempelvis redovisning av anläggningstillgångar
skiljs åt mellan K2 och K3. Redovisningskraven på företag varierar mellan regelverken då
exempelvis aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar tillåts enligt K3 medan i K2
ska dessa kostnadsföras (Pramhäll & Drefeldt, 2013). Drefeldt (2014) menar att det är vanligt
att företag kan befinna sig i ett tillstånd där möjligheten ges att tillämpa antingen K2 eller K3.
Inför ett sådant val krävs noggrann övervägning och undersökning från företagsstyrelsens sida
innan ett sådant beslut fattas. Företagsstyrelsen bör reflektera över årsredovisningens syfte.
Övervägning och analysering bör ske då valet av regelverk kommer påverka årsredovisningens
utformning. Företagsstyrelsen bör fatta ett välgrundat beslut. Det får heller inte glömmas att
företag har intressenter som de bör anpassa sig till då företag kommunicerar med sina
intressenter genom årsredovisningen (Törning, 2013). I ett sådant scenario väcks frågor som:
Vilka företagsintressenter måste tillgodoses? Hur komplext är företaget? Befinner sig företaget
i en tillväxtfas?
Ansvaret växer och redovisningen blir mer komplext desto högre upp företag befinner sig i
BFNs K-projekt (Pramhäll, 2012). I BFNs K-projekt förekommer redovisningsskillnader
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mellan regelverken då fler aspekter tas hänsyn till vid tillämpning av ett högre kategoriserat
regelverk (Stralström, 2015). Komplexiteten tvingar företag söka extern rådgivning (Allee &
Yohn, 2009). Likväl är expanderande företag i behov av redovisningsrådgivare, då
verksamheten blir komplext. Företag tenderar således att anlita revisorer eller liknande
redovisningsrådgivare för att säkerställa företags årsredovisning (Knechel, Niemi & Sundgren,
2008). Dessa komplexiteter leder oss till följande problemformulering.

1.3 Problemformulering
§   Vad anser redovisningsrådgivare förklarar företags val av K3 framför K2?	
  

1.4 Syfte
Studiens syfte är att förklara vad redovisningsrådgivare anser ligger bakom valet till att företag
väljer redovisa enligt K3 istället för K2. Studien ska ge en förståelse och förklaring till hur
skillnader mellan K2 och K3 påverkar företags redovisning samt vilka fördelar K3-regelverket
medför.

1.5 Avgränsning
I vår studie avgränsas begreppet redovisningsrådgivare till revisorer, redovisningsexperter och
redovisningsspecialister. Inom K2 och K3 förekommer många skillnader, men vi har valt att
fokusera på de väsentliga skillnaderna. Vi har undersökt problemområdet för att upptäcka vad
som betraktas som väsentliga skillnader genom litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandling.
Vi har även genomfört en pilotintervju för att identifiera de väsentliga skillnaderna som studien
grundar sig på. Dessa skillnader är följande: materiella, immateriella och finansiella
anläggningstillgångar, avsättningar samt uppskjuten skatt. Samtliga ovannämnda skillnader
har sin utgångspunkt i redovisning och beskattning. Under pilotintervjun togs även intressenter
upp som en faktor till att företag föredrar K3. Denna faktorn inkluderas även i studien. Studien
som helhet avgränsas till företag som befinner sig på gränsen mellan dessa två regelverk.

1.6 Disposition
Nedanstående figur (figur 1.6) beskriver studiens disposition.

KAPITEL 2

Teoretisk referensram

• Kapitlet ger läsaren en teoretisk förståelse över problemområdet.

KAPITEL 3

Metod

• Metodkapitlet ger läsaren en förståelse över studiens metodval samt tillvägagångssätt för
hur data samlats.

KAPITEL 4

Empiri

• Kapitlet presenterar relevant insamlad empirisk data som ligger till grund för analys och
slutsats.

KAPITEL 5

Analys

• Analyskapitlet presenterar teoretisk och empirisk data. Empirisk data har analyserats för att
identifiera likheter och eventuella avvikelser i respondenters svar. Återkoppling görs till
teorin för att ge läsaren en förståelse över skillnader mellan regelverken.

KAPITEL 6

Slutsats

• I studiens avslutande kapitel besvaras problemformulering genom slutsatser som
författarna kommit fram till genom data samt förslag till vidare forskning.
Figur 1.6 Disposition, egen upparbetning.
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2. Teoretisk referensram
Vår teoretiska referensram har ett tvåfaldigt syfte. Det första syftet är att introducera läsaren i
K2 och K3, redogöra hur redovisningen ser ut i dessa regelverk samt redogöra skillnader
mellan regelverken. Referensramen syftar också till att utgöra ett verktyg för analys och
slutsats. Kapitlet består av tre huvudrubriker: redovisning och beskattning, BFNs K-projekt
och intressenter. Samtliga huvudrubriker har identifierats av pilotintervjun som avgörande
faktorer till att företag föredrar K3. Teorikapitlets första huvudrubrik redogör sambandet
mellan redovisning och beskattning. I nästa huvudrubrik beskrivs BFNs K-projekt där även de
väsentliga skillnaderna mellan regelverken behandlas. Den sista huvudrubriken förklarar
intressenters påverkan på förtag. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell över hela
teoretiska referensramen (figur 2.4).
	
  

2.1 Redovisning och beskattning
I Sverige har det sedan 1900-talet funnits ett samband mellan redovisning och beskattning
(SKV, 2013). Detta samband motverkar tendensen att förbise skatterätten vilket också är tanken
då skatterätten bidrar till att ge en rättvisande bild av redovisningen. Den civilrättsliga
redovisningen utformas således efter skatterätten (Olsson, 2012).
Det förekommer fyra olika typer av samband mellan redovisning och beskattning. Sambanden
är materiellt samband, formellt samband, omvänt samband och inget samband. Inom
sambandet mellan redovisning och beskattning är tillgångar och skulder samt periodisering av
inkomst och utgifter centralt. Periodisering behandlar vilka intäkter som skall betraktas som
skattepliktiga respektive skattefria samt vilka kostnader som betraktas som avdragsgilla
respektive icke-avdragsgilla (Olsson, 2012; SKV, 2013).

	
  

Samband

Kännetecken

Materiellt samband

Företag som rättar sig efter redovisningsregler och iakttar god
redovisningssed uppvisar rättvisande bild över företagets
ställning och dess redovisade skattemässiga resultat. Resultatet
blir således inte missvisande. Redovisningslagstiftning och god
redovisningssed ligger därmed till grund för beskattning (SKV,
2014).

Formellt samband

Skatteregler är tvingande i redovisning och beskattning. Företag
tillåts därför enligt sambandet enbart att tillämpa särskilda
skatterättsliga regler som ställer skattemässiga krav på företags
redovisning (SKV, 2013).

Omvänt samband

Redovisningsnormer ställer krav på redovisningen om
skatterättsliga särregler förekommer. Skatterättsliga särregler
ska följaktligen återspeglas i redovisningen (Alhager & Alhager,
2003; Bjuvberg & Kellgren, 2008).
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Inget samband

Det förekommer ingen koppling mellan de båda regelsystemen,
redovisning och beskattning. Företags redovisade resultat är
således irrelevant för beskattning (SKV, 2013).

Tabell 2.1 Samband mellan redovisning och beskattning, egen upparbetning.

2.1.1 Rättvisande bild	
  
Samspelet mellan redovisning och beskattning gör att företag uppvisar rättvisande bild av sin
ekonomiska ställning i redovisningen (Olsson, 2012). K2- och K3-företag uppvisar rättvisande
bild om en korrekt återspegling sker av deras ekonomiska ställning i årsredovisningen (Drefeldt
& Törning, 2013).
I EU:s fjärde bolagsdirektiv beskrivs rättvisande bild som ovan. Skulle dock direktivets
bestämmelser sakna tillräcklig information som hindrar företag från att ge en rättvisande bild,
ska företag lämna ytterligare upplysningar. Dessa upplysningar finns i ÅRL (Olsson, 2012).
Om avvikelser från ÅRLs allmänna bestämmelser görs då dessa hindrar företag att ge en
rättvisande bild, ska dessa inkluderas i en not. Detta för att information för allmänheten som
exempelvis intressenter ska kunna få en rättvis bild av företags ställning (Olsson, 2012; 2 kap.
3 § ÅRL).

2.1.2 God redovisningssed
Årsredovisning regleras i huvudsak av ÅRL, men företag kan även använda sig av BFNs
huvudregelverk K3 och alternativregelverk K2 då dessa fungerar som kompletterande
normgivning till ÅRL (Törning, u. å.). BFN har huvudansvaret för god redovisningsseds
utveckling i företag (8 kap. 1 § BFL). God redovisningssed och rättvisande bild är två viktiga
faktorer när företag upprättar en årsredovisning då informationen blir tillförlitlig för intressenter
(Törning, u. å.; 2 kap. 2-3 §§ ÅRL).
God redovisningssed är ett centralt begrepp som förekommer i redovisningslagstiftningen.
Redovisningslagstiftningen, ÅRL, är en ramlagstiftning som innehåller allmänna principer om
företags redovisning. Praxis och tolkningar får därmed huvudsaklig betydelse när bedömning
görs om god redovisningssed tas hänsyn till. Begreppet god redovisningssed kan beskrivas som
att existerande redovisningslagar och praxis ska följas (Holmström, 2016). Om avvikelser görs
från praxis tilldelas sanktioner (Olsson, 2012). För att K2-företag ska undvika felaktigheter och
sanktioner när årsredovisning upprättas, bör företag följa samtliga regler K2 ställer. K3-företag
däremot saknar detaljerade anvisningar då K3 präglas av principer (Drefeldt & Törning, 2013).
Redovisningsrådgivare har en betydelsefull roll i denna fråga menar Svanström och Sundgren
(2012), då de anses ha större kompetens än företag i redovisningsfrågor. Redovisningsrådgivare
som exempelvis revisorer ska bedöma om företag iakttar god redovisningssed när revisorer
granskar klienters årsredovisning. Revisorer är även skyldig att iaktta god revisionssed (1 kap.
19 §, Revisorslag [2001:883]). Detta görs genom bedömning om tolkningar av bestämmelserna
i redovisningslagstiftningen och redovisningspraxis efterlevs av revisorers klienter
(Holmström, 2016).

2.1.3 Redovisningsprinciper	
  
Redovisningen bygger på ett antal grundläggande principer som måste upprättas av företag.
Sådana grundläggande principer kan vara fortlevnadsprincipen, principen om konsekvent
tillämpning, försiktighetsprincipen, periodiseringsprincipen, principen om individuell
värdering, principen om kvittning samt kontinuitetsprincipen. Företag ska i sin årsredovisning
redogöra för vilka redovisningsprinciper årsredovisningen upprättas efter. Principer för skulder,
avsättningar och värdering av tillgångar ska därmed anges. Uppstår poster för skulder,
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avsättningar eller värdering av tillgångar i annan valuta än den inhemska, ska beloppet räknas
om till redovisningsvalutan i årsredovisningen. Redovisningsprinciper förekommer till förmån
för intressenter då dessa vill att årsredovisningen upprättas utifrån olika principer (5 kap. 2 §
ÅRL; BFNAR 2012:1; BFNAR 2008:1).

2.2 BFNs K-projekt	
  
BFN beslöt år 2004 att ge ut allmänna råd till olika företagstyper i företagsstorlekar. BFN gjorde
förenklingar i redovisningen för att företag skulle få vägledning till hur de skulle upprätta ett
årsbokslut respektive årsredovisning. På detta vis tog K-projektet fart och en nationell indelning
av företag gjordes. Det förekommer fyra kategorier i BFNs K-projekt: K1, K2, K3 och K4 (BFN
2016a). K4 är inte verksamt i BFN. K4-regelverket rättas istället efter IFRS (Drefeldt &
Törning, 2013).
K-projekt

Kännetecken

K1

Enskilda näringsidkare, trossamfund, ideella
handelsbolag (BFNAR 2006:1; Holmström, 2016).

K2

K2 är ett regelbaserat regelverk där detaljstyrning förekommer.
Regelverket riktas till mindre företag som är mindre aktiebolag,
ekonomiska föreningar samt övriga mindre företag som har få eller inga
externa finansiärer (Pramhäll, Drefeldt & Albanese, 2014). Kriterierna för
att klassificeras som ett mindre företag (1 kap. 3 § p. 4-5 ÅRL) är att
företaget under sina senaste två räkenskapsår;

föreningar

samt

§   har mindre än 50 anställda,
§   har en balsomslutning som understiger 40 miljoner kronor samt
§   har en nettoomsättning som understiger 80 miljoner kronor (Ibid.).
K3

K3 är ett principbaserat regelverk som ger upprättaren av företagets
årsredovisning ett tolkningsutrymme. Regelverket riktas till större företag
som uppfyller ÅRLs kriterier på stora företag (1 kap. 3 § p. 4 ÅRL) men
som inte är så stora för att tvunget följa IFRS/IAS-regler. Kriterierna för
att klassificeras som ett större företag är att företaget ska överskrida minst
två av kriterierna som angivits för K2-företag (Holmström, 2016; Drefeldt
& Törning, 2013).

K4

Företag som följer IASB måste upprätta koncernredovisning i enlighet
med IFRS. Dessa företag är börsnoterade och sköter handel med
värdepapper (Holmström, 2016). BFN står inte för normgivningen och
har därmed inte gjort ett ställningstagande för hur regelverket ska se ut
(SRF, 2016a).

Tabell 2.2 BFNs K-projekt, egen upparbetning.
Mindre onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar är sedan i början av 2014 tvungna
enligt BFN att tillämpa ett av BFNs K-regelverk. BFNs normgivning gäller då RRs
rekommendationer 1-29 inte längre är giltiga (Drefeldt & Törning, 2013; Marton, Falkman,
Lumsden, Pettersson & Rimmel, 2008). Företag som varken är ekonomiska föreningar eller
aktiebolag kan frivilligt tillämpa K3 om kriterierna för regelverket uppfylls. Dock måste företag
som tillämpar K3, upprätta årsredovisning i enlighet med ÅRL. Däremot kan mindre företag
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som har en omsättning på högst tre miljoner kronor, istället upprätta ett årsbokslut som är
förenklat enligt K2 (Drefeldt & Törning, 2013).

2.2.1 K2-regelverk
K2 ger företag vägledning för hur årsredovisning ska upprättas. Årsredovisningen är
strukturerade för hur mindre företags resultaträkning, förvaltningsberättelse samt balansräkning
ska upprättas. Denna vägledning ses som en förenkling för mindre företag då regelverket är
tydligt och strukturerat (Pramhäll et al., 2014). K2 begränsar dock företag från att använda sig
av redovisningsföreteelser. En sådan begränsning är att K2-företag endast tillåts använda en
kostnadsslagsindelad resultaträkning. En annan begränsning kan vara att företag enbart tillåts
redovisa ett operationellt leasingavtal (BFNAR 2008:1; Pramhäll et al., 2014). Regelverket
tillåter heller inte företag värdera sina finansiella instrument till ett verkligt värde, då dessa ska
redovisas till anskaffningsvärde (BFNAR 2008:1; 4 kap. 3 § ÅRL).

2.2.2 K3-regelverk	
  
K3 och K2 är enligt BFN huvudregelverk och alternativregelverk för redovisning i företag. K3regelverket är anpassat efter bestämmelser i ÅRL och redovisningspraxis där sambandet mellan
redovisning och beskattning beaktas (BFN 2016a). Företag som väljer redovisa enligt K3 måste
rätta sig efter regelverket i sin helhet. Företag kan inte valfritt välja tillämpa enstaka regler som
de själva valt ut från BFNs olika kategorier och kombinera ett eget optimalt regelverk (Månsson
& Stralström, 2012). K3 innehåller även regler vid upprättning av koncern- och årsredovisning.
Om inte regler är tillräckliga för hur redovisning av en transaktion, händelse eller annat
förhållande ska gå till, måste företag söka vägledning i K3:s bestämmelser som behandlat
liknande frågor (BFNAR 2012:1).
Mindre företag som väljer tillämpa K3 är inte tvungna att lämna tilläggsupplysningar för
värderingsregler, däremot är större K3-företag skyldiga till detta (Holmström, 2016; BFNAR
2012:1). Större företag enligt ÅRL (1 kap. 3 § p. 4 ÅRL) måste lämna upplysningar om
förvaltningsfastigheter. Upplysning som lämnas måste ske på ett tillförlitligt sätt. Upplysningar
ska innehålla vilka typer av redovisningsprinciper som beaktats vid avsättning, leasing,
finansiella instrument, intäktsredovisning och koncernredovisning (Pramhäll & Drefeldt,
2013).

2.2.3 Regelbaserad och principbaserad redovisning	
  
Företags redovisning påverkas av valet mellan K2 och K3 då redovisningen kan utformas
utifrån ett regelbaserat eller ett principbaserat sätt. K2 ger företag en regelbaserad redovisning
medan K3 präglas av principer. K3 är mer anpassad efter IFRS än vad K2 är, då K3 är en
förenkling av IFRS som anpassats efter svensk redovisning (Drefeldt & Törning, 2013;
Pramhäll & Drefeldt, 2013). Regelbaserad redovisning består av särskilda kriterier med
begränsningar där specifika händelser definieras i detalj. Denna typ av redovisning härstammar
från FASB. FASB skapade en regelbaserad redovisning för att ge administrations- och
revisionsområden ett tydligt svar på redovisningsfrågor där tolkningsfrihet minimeras då
redovisningsregler ska följas (Benston, Bromwich & Wagenhofer, 2006). Regelbaserad
redovisning präglas oftast av schablonmässigheter som exempelvis vid avskrivning av en
anläggningstillgång. Inom principbaserad redovisning sker avskrivning i relation till tillgångens
förbrukning, medan inom regelbaserad redovisning sker schablonmässig avskrivning på 5-10
år (Maines, Bartow, Fairfield, Hirst, Iannaconi, Mallet, Schrand, Skinner & Vincent, 2003).
Principbaserad redovisning ger redovisningsrådgivare som revisorer större tolkningsutrymme
då redovisningen baseras på principer. Denna redovisningstyp avser grundläggande
överenskommelser som beskriver ekonomiska händelser vilket återspeglar företags
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ekonomiska verklighet utförligare än regelbaserad redovisning (Schipper, 2003). Mano och
Mouritsen (2004) menar att återspegling av företags faktiska ekonomiska verklighet istället för
schablonmässig återspegling, leda till bättre beslutsfattande från företagsintressenter. Schipper
(2003) menar dock att ett principbaserad regelverk ställer högre krav på redovisningsrådgivare
när årsredovisning upprättas då professionella bedömningar görs. Schipper (2003) anser
därmed att redovisningsrådgivare bör ha en gedigen kunskap i företagsekonomi och
nationalekonomi. Detta för att även motverka förvirringar och väcka frågetecken vad gäller
förhållningssättet för en redovisningsrådgivare (Ibid.). Redovisningsrådgivare som exempelvis
revisorer är ansvariga för upprättning av årsredovisning då ett antal bedömningar görs som de
sedan ansvarar för i klienters årsredovisning. Tolkningsutrymme som ges till revisorer kan få
effekter på redovisningsbranschen då rättstvister kan uppstå som medför revisionsrisker.
Öppenhet och flexibilitet medför problem då risken för bedrägeri finns (Schipper, 2003;
Carmona & Trombetta, 2008). Ett principbaserade tillvägagångssätt försvårar jämförbarheten
mellan företag och jämförbarheten på ett enskilt företag över tid då individuella bedömningar
görs (Bennet, Bradbury & Prangnell, 2006).

2.2.4 Byte mellan K2 och K3
Ett byte mellan regelbaserade K2 och principbaserade K3 kan verkställas inom mindre företag,
dock föreligger regler för hur detta går till. Möjligheten för företag att byta från K2 till K3
förekommer, då K3 anses vara ett bättre regelverk på grund av sin komplexitet (Holmström,
2016). Ett byte av motsatt karaktär kan också genomföras. Dock kan ett sådant byte genomföras
fritt endast en gång utan att företag behöver ange särskilda skäl för byte. Denna övergångsregel
införde BFN av generösa skäl för mindre företag som hade svårigheter med valet av regelverk
(Drefeldt & Törning, 2013).
Ett exempel på godtagbart skäl för byte av regelverk kan vara att företag vill ha
koncerntillhörighet eller att verksamheten har påverkats av något slag och på så sätt minskat.
Skatteskäl är inte ett acceptabelt skäl (Drefeldt & Törning, 2013; BFNAR 2012:4).

2.2.5 Skillnader mellan K2 och K3
BFNs utformning av regelverken skiljs åt beroende på vilket regelverk som tillämpas.
Problematiken uppstår när företag har möjlighet att välja mellan K2 och K3. Därför ska vår
studie bidra med vägledning till företag med sådan problematik enligt våra avgränsningar som
gjorts då studien avgränsats till väsentliga skillnader mellan K2 och K3.	
  
Sammanställning av skillnader mellan K2 och K3	
  
I nedanstående tabell 2.2.5 sammanställs och tydliggörs väsentliga skillnader mellan K2 och
K3.
	
  

Materiella
anläggningstillgångar	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

K2	
  
K3	
  
Komponentavskrivning
Komponentavskrivning tillåts
tillåts inte (BFNAR 2008:1).	
   (Pramhäll, 2012).	
  
Schablonmässiga och
förenklade
avskrivningsregler
förekommer (Drefeldt &
Törning, 2012).	
  

Avskrivning bedöms utifrån
nyttjandeperiod (Stralström,
2015).	
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Immateriella
anläggningstillgångar	
  

	
  

	
  

Finansiella
anläggningstillgångar	
  
	
  

	
  

Avsättningar	
  
	
  

	
  

	
  

Nedskrivning kan göras.
Uppskrivning görs endast
på byggnader och mark till
taxeringsvärde (SRF,
2016c; Stralström, 2015).
Aktivering av
egenupparbetade
immateriella tillgångar
tillåts inte (Svensk
Redovisning, 2014).	
  

Nedskrivning och
uppskrivning kan göras
(BFNAR 2012:1; BFN
2012a).

Goodwill kan högst skrivas
av under en femårsperiod
om inte annat motiveras (4
kap. 4 § andra stycket
ÅRL).	
  
Nedskrivning kan göras,
däremot finns inte
möjligheten för
uppskrivning (SRF, 2016c;
BFNAR 2008:1).

Goodwill kan högst skrivas av
under en tioårsperiod
(Pramhäll & Drefeldt, 2013).	
  

Får enbart redovisas till
anskaffningsvärde (4 kap. 3
§ första och andra stycket
ÅRL)
Beloppsmässiga regler
förekommer när avsättning
eller nedskrivning ska
redovisas (BFNAR 2008:1).	
  
Inga uppskrivningar tillåts
(BFNAR 2008:1).

Får redovisas till
anskaffningsvärde eller
verkligt värde (Drefeldt,
2012).	
  
Inga beloppsmässiga regler
förekommer när avsättning
eller nedskrivning ska
redovisas (Drefeldt, 2012).	
  
Uppskrivningar tillåts (BFN,
2012a).

Avsättning får endast
redovisas på grund av legal
förpliktelse (BFNAR
2008:1).	
  
Schablonmässiga undantag
för avsättning finns
(BFNAR 2008:1).	
  
Uppskjuten skatt får inte
redovisas (K2 p. 21.1).	
  

Avsättning får redovisas på
grund av legal eller informell
förpliktelse (BFNAR 2012:1).	
  

Aktivering eller
kostnadsföring av
egenupparbetade immateriella
tillgångar tillåts (Pramhäll &
Drefeldt, 2013).	
  

Nedskrivning kan göras efter
att nedskrivningsprövning
genomförts. Uppskrivning
tillåts (Drefeldt & Törning,
2013; BFN, 2012a).

Inga schablonmässiga
undantag för avsättning tillåts
(BFNAR 2012:1).	
  
Uppskjuten skatt	
  
Uppskjuten och aktuell skatt
ska redovisas (K3 p. 29.1029.13).	
  
Tabell 2.2.5 Skillnader mellan K2 och K3, egen upparbetning.
Materiella anläggningstillgångar	
  
Materiella tillgångar är identifierbara och har en fysisk form som är avsedd för stadigvarande
bruk. Materiella tillgångar kan vara till nytta för företag genom bland annat uthyrning, framtida
investeringsändamål eller administrativa ändamål (BFNAR 2001:3).
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K2-företag tillåts inte redovisa materiella anläggningstillgångar enligt komponentansatsen.
Materiella tillgångar tillåts inte delas upp i komponenter då regelverket redan angivit schabloner
för nyttjandeperioder. K2 är strikt och ger företag vägledning vid fastställning av
nyttjandeperiod för maskiner och inventarier där nyttjandeperioden uppgår schablonmässigt till
fem år (BFNAR 2008:1). Materiella anläggningstillgångar som förbrukningsinventarie och
korttidsinventarie ska redovisas enligt K2 som en kostnad. En förbrukningsinventarie är en
tillgång av mindre värde då dess anskaffningsvärde understiger ett halvt prisbasbelopp med
tillägget att mervärdesskatt varken har återbetalats eller dragits av. K2-företag kan istället
redovisa en tillgång som korttidsinventarie om tillgången har en nyttjandeperiod på högst tre år
(Ibid.). K2 är fylld av schablonmässigheter då regelverket även innehåller förenklingsregler för
avskrivning. Avskrivning på materiella tillgångar ska ske med samma belopp varje år, dock
ställs inga krav på att fastställa tillgångars restvärde (Drefeldt & Törning, 2013). När en
materiell tillgång ska skrivas upp eller ner förekommer olika regler för hur det bör gå till enligt
K2. En regel är att materiella tillgångar med nyttjandeperiod på högst fem år ska skrivas ner
om det föreligger skäl för det. Ett sådant skäl kan vara när försäljning görs och marknadsvärdet
understiger redovisat värde. Det förekommer även en annan regel för nedskrivning av
materiella tillgångar med nyttjandeperiod på över fem år. Nedskrivning kan göras om
tillgångens funktion minskat avsevärt och gör att förtag inte kan återuppta den normala
ställningen efter två års tid från när nedskrivningsindikationen uppstod (SRF, 2016c). Utöver
nedskriving kan även materiella tillgångar skrivas upp. K2-företag får i sådana fall endast skriva
upp byggnader och mark till taxeringsvärde (Stralström, 2015).
Enligt K3 får företag redovisa materiella anläggningstillgångar i enlighet med
komponentansatsen. Om förbrukningen i tillgången är av väsentlig betydelse, ska
förbrukningen delas in i komponenter där varje enhet skrivs av separat (Pramhäll, 2012).
Respektive komponent ska särskiljas med separata verkliga värden då avskrivning bedöms
utifrån nyttjandeperioden. I K3 förekommer inga schabloner för nyttjandeperioder (Stralström,
2015). Företag måste istället lägga enorma resurser på att få en uppdelning av komponenter. I
vanliga fall vad gäller bostadsfastigheter, förekommer 7-10 komponenter (Stralström, 2016).
Nedskrivning av en materiell tillgång ska göras enligt K3 om tillgångens återvinningsvärde på
balansdagen understiger redovisat värde (BFNAR 2012:1). Har en tillgång däremot ett
bestående och tillförlitligt värde som väsentligt överstiger bokfört värde ska en uppskrivning
ske. En uppskrivning ska redovisas som en uppskrivningsfond enligt K3 (BFN 2012a).
Immateriella anläggningstillgångar	
  
En immateriell tillgång saknar fysiska form men är fortfarande identifierbar. Tillgången är ickemonetär. Till immateriella tillgångar räknas goodwill, licenser, patent och varumärke.
Redovisning av immateriella anläggningstillgångar skiljs åt beroende på vilket av K2- eller K3regelverk företag följer då tillgången kan vara egenupparbetad eller förvärvad (RR 15; BFNAR
2008:1).	
  
Om en tillgång består både av immateriella och materiella delar där den immateriella delen
utgör mer än 50 procent av tillgången, ska tillgången ses som en immateriell tillgång. Ett sådant
exempel kan vara företag som köper en dator med operativsystem där operativsystemet är
nödvändig för datorns funktion. Operativsystemet har ett värde på över 50 procent av det
sammanlagda värdet och därmed bedöms både datorn och operativsystemet vara en immateriell
tillgång. Likväl ska en CD-skiva anses vara en immateriell tillgång trots att skivan har en fysisk
form. Detta enligt IAS 38 p. 4 (Broberg, 2011; Johansson, 2010).	
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Företag har enligt K2 inte möjlighet att aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella
tillgångar (Svensk Redovisning, 2014). Istället ska utgifter för upparbetade immateriella
tillgångar kostnadsföras som FoU-arbete i redovisningen. Däremot ska förvärvade immateriella
tillgångar behandlas separat bokföringsmässigt och skattemässigt då sådana tillgångar ses som
inventarier. Avskrivning på immateriella tillgångar ska utgå från nyttjandeperioden. Däremot
förekommer undantag vid avskrivning på goodwill där tillgången skrivs av under högst en
femårsperiod oavsett företags egna uppskattade nyttjandeperiod, såvida inte annan
avskrivningstid motiveras (Holmström, 2016; 4 kap. 4 § andra stycket ÅRL). Enligt K2 gäller
samma förenklingsregler för nedskrivning av immateriela tillgångar som materiella tillgångar
(SRF, 2016c). Däremot tillåter inte K2 uppskrivning av immateriella tillgångar (BFNAR
2008:1).
Företag kan enligt K3 frivilligt välja att tillämpa kostnadsföringsmodellen eller
aktiveringsmetoden för egenupparbetade immateriella tillgångar (Pramhäll & Drefeldt, 2013).
Enligt aktiveringsmodellen ska egenupparbetade immateriella tillgångar först särskiljas innan
aktivering görs. Företag kostnadsför forskningsutgifter medan utvecklingsutgifter aktiveras.
Innan aktivering görs måste särskilda krav uppfyllas. Dessa krav finns reglerade i RR 15
avseende immateriella tillgångar (Pramhäll & Drefeldt, 2013; Holmström, 2016). Kraven tar
upp aspekter som att företag måste ha kontroll över tillgången, kunna identifiera tillgången och
att tillgången bör generera ekonomiska fördelar (RR 15). Om K3-företag istället väljer att
kostnadsföra utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar, ska dessa inte redovisas som
tillgångar efteråt (Stralström, 2015; Pramhäll & Drefeldt, 2013). Enligt
kostnadsföringsmetoden ska alla utgifter kostnadsföras när dessa uppkommer (Holmström,
2016). Avskrivning på immateriella tillgångar ska utgå från dess nyttjandeperiod med undantag
för goodwill som högst får skrivas av under en tioårsperiod (Pramhäll & Drefeldt, 2013;
Holmström, 2016).
Enligt K3 ska företags samtliga immateriella tillgångar nedskrivningsprövas. Även
egenupparbetade immateriella tillgångar som inte är fastställda på balansdagen ska
nedskrivningsprövas (Drefeldt & Törning, 2013). Däremot råder samma regler för uppskriving
på alla anläggningstillgångar. En tillgång ska skrivas upp om tillgången har ett bestående och
tillförlitligt värde som väsentligt överstiger bokfört värde (BFN, 2012a).
Finansiella anläggningstillgångar	
  
Finansiella anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att finnas i företag över en
tolvmånadersperiod efter balansdagen (BFNAR 2008:1). Till finansiella tillgångar räknas
kontanter som förekommer både i och utanför balansräkningen. Företag har rätt enligt avtal att
byta finansiella instrument med en annan part om villkoren visar sig förmånliga (BFNAR
2012:1).	
  
Enligt K2 ska finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde (BFNAR
2008:1). Anskaffningsvärdet består av inköpspris och utgifter som hänförs till förvärvet (4 kap.
3 § ÅRL). K2 innehåller förenklingsregler vid nedskrivning av finansiella tillgångar. Om
beloppet på en finansiell tillgång understiger redovisat värde med mindre än det lägsta av
antingen tio procent av eget kapital vid årets början eller 25 000 kronor, behöver tillgången
varken skrivas ner eller avsättas (Broberg, 2011). Om däremot ett bindande avtal oavsett
försäljning tecknats senast under balansdagen där försäljningen kommer att leda till
realisationsförlust, ska tillgången skrivas ner och redovisas till nettoförsäljningsvärde
(Holmström, 2016). Likväl ska nedskrivning ske om företags totala finansiella
anläggningstillgångar understiger på balansdagen deras totala redovisade värde med mer än det
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lägsta av antingen tio procent av eget kapital vid årets början eller 25 000 kronor. K2 tillåter
inga uppskrivningar av finansiella tillgångar (BFNAR 2008:1).
Enligt K3 kan finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde eller verkligt
värde. Inom K3 förekommer inga förenklingsregler för nedskrivningar. Om K3-företag finner
nedskrivning behövligt, ska finansiella tillgångar nuvärdeberäknas (Pramhäll & Drefeldt, 2013;
Drefeldt, 2012). Om K3-företag vill undvika eventuella nedskrivningar ska marknadsmässig
avkastning för finansiella anläggningstillgångar anges. På detta sätt behöver ingen nedskrivning
göras till ett längre värde som understiger nettoförsäljningsvärdet (Månsson, 2014). Om en
tillgång på balansdagen har ett lägre värde än det redovisade värdet, ska tillgången skrivas ner
till det lägre värdet (Holmström, 2016). Nedskrivningsprövning ska i sådana fall verkställas i
enlighet med K3 då dessa principer och regler ska överensstämma med RR 16 och IAS 36.
Nedskrivningsbehovet ska prövas för den minsta kassagenererade enhet som identifierats
(Ibid.). Uppskrivning av finansiella tillgångar är möjligt enligt K3 såvida tillgången har ett
bestående och tillförlitligt värde som väsentligt överstiger bokfört värde (BFN, 2012a).
Avsättningar	
  
Avsättningar är förpliktelser som hänförs till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som
på balansdagen är sannolika till sin förekomst. Dock är avsättningar ovissa till belopp och
tidpunkt för infriandet av avsättningar. Företag ska beakta offentligrättsliga regler vid en
förpliktelse när en avsättning görs (SRF, 2016b; 3 kap. 9 § ÅRL). Denna förpliktelse kallas för
legal förpliktelse och uppstår till följd av lagstiftning eller att ett skrivet kontrakt mellan företag
och extern part har ägt rum. Avsättningar kan även göras utifrån informell förpliktelse som
däremot saknar laghänvisning. Förpliktelsen har blivit en praxis som företag ska efterleva i
redovisningen. Företag måste på grund av informell förpliktelse åta sig skyldigheter som praxis
innehåller för sina externa parter. Företag har således en fastställd omstruktureringsplan där
företag är skyldiga att ge berörda externa parter som intressenter en uppfattning om att
omstrukturering kommer genomföras (BFNAR 2012:1).
Avsättning ska värderas på ett tillförlitligt sätt där utflöde av resurser ska vara sannolikt för att
åtgärda förpliktelse. En avsättning ska värderas till belopp som motsvarar uppskattning av
företags utgifter för att åtagandet ska kunna regleras. Företag ska vid uppskattning av utgifter
även ta hänsyn till osäkerheter och risk som eventuellt kan uppstå. Om åtagandet medför att
tillgången utrangeras eller avyttras, ska avsättningens storlek inte påverka beräknad vinst (SRF,
2016b; BFNAR 2008:1). Avsättning redovisas som kostnad i resultaträkningen såvida
avsättning inte ingår som en annan tillgångs redovisade värde (BFNAR 2012:1; SRF, 2016b).
En avsättning får inte användas som säkring till en fordran eller skuld i utländsk valuta i ett
terminskontrakt på balansdagen. Avsättning får inte heller göras för nödvändiga utgifter som är
behövliga för den framtida löpande verksamheten (RR 8).
K2 tillåter företag redovisa avsättning på grund av legal förpliktelse som tar hänsyn till
offentligrättsliga regler. Däremot förbjuds K2-företag att göra avsättningar på grund av
informell förpliktelse, då möjlighet att undvika förpliktelsen finns om alternativ för företag
uppstår (Pramhäll et al., 2014; BFNAR 2008:1). Avsättning måste inte alltid redovisas enligt
K2. Det förekommer schablonregler för ett sådant undantag, exempelvis om beloppet
understiger det lägre av 25 000 kr eller tio procent av eget kapitalet vid årets början ska ingen
avsättning göras (Ibid.).
Enligt K3 har företag möjlighet att använda sig av legal eller informell förpliktelse vid
avsättning. K3-företag ska på ett tillförlitligt sätt uppskatta utgifter som motsvarar reglering av
förpliktelse som använts. Uppskattningen ska justeras vid varje balansdag för att ge en korrekt
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och rättvis bild över avsättning som görs (Pramhäll & Drefeldt, 2013; BFNAR 2012:1). K3
innehåller inga förenklingsregler, då uppskattning och justering vid varje balansdag sker (Ibid.).
Uppskjuten skatt	
  
Aktuell och uppskjuten skatt består av inkomstskatt som har funnits i företag under ett år.
Uppskjuten skatt uppstår när företag har skattefordran eller skatteskuld som regleras efter
kommande räkenskapsår. Företag ska redovisa uppskjuten skatt för att ge allmänheten en
rättvisande bild. Företags årsredovisning innehåller information för intressenter om företag ska
göra eventuella avdrag på framtida skattebetalningar eller om dessa istället kommer öka
(Drefeldt & Törning, 2013).	
  
K2-företag förbjuds att redovisa uppskjuten skatt oavsett om det handlar om fordran eller skuld.
Däremot tillåts K2-företag redovisa aktuell skatt enligt K2 p. 21.1.	
  
K3-företag ska redovisa uppskjuten och aktuell skatt. Aktuell skatt består enligt BFN av årets
skattekostnad (K3 p. 29.10-29.13). K3 ställer upplysningskrav som ska redovisas med
hänseende till uppskjuten skatt enligt ÅRL (Drefeldt & Törning, 2013). Denna skatt ska enligt
aktuell skattesats redovisas till ett nominellt belopp (Pramhäll & Drefeldt, 2013). Uppskjuten
skatteskuld kan uppstå exempelvis på fastighetsbranschen när en temporär skillnad
förekommer. Skillnaden beror på att skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde. I
sådana fall ska K3-företag inte nuvärdesberäkna uppskjutna skatteskuld. Uppskjuten
skatteskuld ska endast nuvärdesberäknas om skatten anses vara väsentlig vid affärsuppgörelser.
Denna typ av undantag sker vid rena substansförvärv om ett samband uppstår mellan köparens
värdering och köpeskilling av uppskjuten skatteskuld (Pramhäll & Drefeldt, 2013; Pramhäll,
2012).

2.3 Intressenter
K2- och K3-företag har ett antal intressenter som de måste tillfredsställa och anpassa sig efter
då dessa ställer krav på företag (Bruzelius & Skärvad, 2011; Pramhäll, 2012). Ett företags
intressenter består vanligtvis av ägare, anställda, leverantörer, kunder, konkurrenter och
kreditinstitutioner. Intressenter har olika stora betydelser för företag vilket gör att vissa
intressenter prioriteras framför andra. Intressenters roll och betydelse har gjort att företag
klassificerar sina intressenter som primära eller sekundära intressenter (Deegan & Unerman,
2013; Clarkson, 1995). Till de primära intressenterna avses intressenter som företag behöver
för att kunna överleva och fortsätta bedriva sin verksamhet. Sådana intressenter kan vara ägare,
leverantörer, anställda och kunder. Sekundära intressenter däremot avser intressenter som
företag inte är i behov av. Sådana intressenter kan vara konkurrenter och SKV (Deegan &
Unerman, 2013).
Deegan och Unerman (2013) menar att relationen som information har mellan företag och dess
intressenter har betydelse. Denna relation gör att K2- och K3-företag måste återspegla sin
årsredovisning på ett rättvist sätt. Intressenter skapar sig en uppfattning om företag genom att
utläsa information från årsredovisningen. Tillgången till årsredovisning ger intressenter
möjligheten att fatta välgrundade beslut (Drefeldt & Törning, 2013; Thomasson et al., 2010;
Fields et al., 2001). Fields et al. (2001) menar utöver att ge en rättvisande bild över företags
ställning, bör företag även reflektera över hur pass avancerad deras årsredovisning ska vara. En
begränsad och enkel årsredovisning ökar komplexiteten för intressenter att utläsa fullständig
information. En årsredovisning som däremot är utförlig och tar hänsyn till komplexa
verksamheter kan vara gynsam för företag och dess intressenter då redovisningen anses mer
användbar (Ibid.).
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ANSTÄLLDA

ÄGARE

Kapital
Avkastning

KONKURRENTER

LEVERANTÖRER

FÖRETAG

Varor och tjänster
Betalning

KUNDER

KREDITINSTITUTIONER

Figur 2.3 Intressentmodell: företags primära och sekundära intressenter, revidering och egen
omarbetning efter Clarkson, 1995.

2.3.1 Ägare
Ägare är intressentgruppen som bidrar med kapital till verksamheten och försöker driva
företaget framåt i sin utveckling genom att uppnå företagsmål och generera avkastning
(Bruzelius & Skärvad, 2011). Deegan och Unerman (2013) menar att ägare har en viktig roll
för företag då ägare avgör vilket regelverk som tillämpas. Besluten som ägare fattar ska
återspegla företags framtida vision och ta hänsyn till överlevnad på lång sikt. Ägare ansvarar
att företag är rättsligt korrekt och uppvisar en rättvisande bild i årsredovisningen (Ibid.).

2.3.2 Kreditinstitut
Företag kan vid exempelvis expansion vara beroende av att få in externt kapital och vänder sig
till kreditinstitut (Bruzelius & Skärvad, 2011, Fields et al., 2001). Banker eller andra
kreditinstitut kräver vid utlåning att företag har god betalningsförmåga på lång sikt. Denna
information kan kreditinstitutioner utläsa i årsredovisningen när kreditbedömningar görs.
Kreditinstitutioner bedömmer om företag anses tillförlitliga genom att granska om de uppvisar
en stabil och ökande soliditet med åren (Ibid.). Även Andersson, Ekström, Gabrielsson, Jansson
och Tengling (2002) är inne på samma spår då de menar att kreditinstitutioner blir mer benägna
att låna ut långfristig kredit i utbyte mot ersättning i form av ränta och amortering om företag
uppvisar en god soliditet (Bruzelius & Skärvad, 2011).

2.3.3 Kunder
Kunder är oftast den viktigaste intressentgruppen för företag. Denna intressentgrupp betraktas
som viktigast då dessa betalar för företags varor och tjänster. Kunder är dock i behov av
kontinuerlig leverans och därmed är intresserade av företags leveranskapacitet (Bruzelius &
Skärvad, 2011). Kunder vill konsumera bra och hållbara varor till förmånliga priser. För att
försäkra sig om god kvalitét kan kunder granska företags årsredovisning. Informationen från
årsredovisning kan därmed ligga till grund om kunder beslutar att konsumera från ett visst
företag eller inte (Andersson et al., 2002).
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2.3.4 Anställda
Anställda är den intressentgrupp som ska uppnå företags uppställda mål. Dock kräver anställda
ersättning som tillfredsställande löner, individuell karriärsutveckling och arbetstillfredsställelse
för sina prestationer. Företag bör därmed i möjligaste mån tillfredsställa sina anställda
(Bruzelius & Skärvad, 2011).

2.3.5 Leverantörer
Leverantörer förser företag med varor och tjänster genom sin transporttjänst. Leverantörer söker
därmed stabila och trygga kunder (Bruzelius & Skärvad, 2011). Leverantörer är intresserade av
kortsiktig betalningsförmåga då de ger krediter i endast ett antal månader för sitt utförda arbete.
Leverantörers vision är att kunden som de arbetar åt, växer till att bli en potentiell och pålitlig
samarbetspartner med god betalningsförmåga (Andersson et al., 2002).

2.3.6 Konkurrenter
Konkurrenter är ständigt ute efter att öka sina marknadsandelar. Detta gör att konkurrenter
granskar varandras årsredovisningar för att analysera motpartens ekonomiska ställning.
Konkurrenter är medvetna om att granskning sker och undanhåller därmed viss finansiell
information i sin årsredovisning (Fields et al., 2001). Andersson et al. (2002) menar
undanhållandet av viss finansiell information skyddar företag då komplexiteten ökar för
konkurrenter att utläsa korrekt och fullständig information. Konkurrenter brukar oftast vara
nyfikna på varandras marknadsaktiviteter som försäljningsvolym samt marknadsföringsinsatser
(Ibid.).

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram
Figur 2.4 sammanfattar referensramen i en modell som redogör innehållet av teorier som
används i detta kapitel. Modellen belyser även områden som behandlas i empirikapitlet samt
ligger till grund för studiens intervjuguide bilaga 1.
2.1
Redovisning och
beskattning

Vad anser
redovisningsrådgivare
förklarar företags val
av K3 framför K2?	
  

2.2
BFNs K-projekt

2.3
Intressenter

Figur 2.4 Modell av teoretiska referensramens innehåll, egen upparbetning.
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3. Metod
Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens metodval. Studien består av en kvalitativ metod.
Detta kapitel behandlar studiens undersökningsmetod, operationaliseringsprocess, ansats,
datainsamling samt metodanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens trovärdighet
under rubrikerna validitet och reliabilitet.

3.1 Ämnesval
BFN har sedan år 2004 arbetat med K-projektet och drygt ett decennium senare fastställdes
projektet (BFN 2016a). Drefeldt (2014) menar att införandet av K-projektet däremot inte är i
dagsläget känt för många företag. Därför har vi valt att studera detta problemområde, då Kprojektet aktualiseras i dagens samhälle samtidigt som företag saknar kunskaper om hur
regelverken ska tillämpas eller att regelverken ens existerar. Studiens fokus ligger i K2 och K3.
Vi ska studera väsentliga skillnader mellan K2 och K3 för att kunna besvara vår
problemformulering om varför företag föredrar K3 i ett tillstånd där företag har möjlighet att
tillämpa K2 eller K3. Detta utifrån redovisningsrådgivares perspektiv. De väsentliga
skillnaderna som studien avgränsas till har identifierats genom en pilotintervju.

3.2 Undersökningsmetod
Vår studie har sin utgångspunkt i den kvalitativa metoden som Jacobsen (2002) menar syftar
till att tolka och förstå ett visst problem. Vårt fokus har legat i att förstå hur regelverken K2 och
K3 skiljer sig åt. Detta för att sedan kunna göra en pilotintervju där vi kunnat identifiera de
väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3, för att slutligen förstå varför företag väljer K3
framför K2. Vår studie har avgränsats till ett antal skillnader för att besvara vår
problemformulering. Avgränsning har gjorts för att kunna analysera väsentliga skillnader på
ett djupare plan istället för att behandla samtliga skillnader mellan K2 och K3 översiktligt.
Studien koncentreras till ett visst antal undersökningsenheter, vilket Jacobsen (2002) förklarar
är ett intensivt uppläggning. Vi har på så sätt lagt fokus på ord istället för att samla in numerisk
data. Vårt mål är inte att sammanställa numerisk data för att kunna generalisera resultatet, som
Bryman och Bell (2013) menar är en kvantitativ metod. Studien består av en kvalitativ metod
då vi intervjuat respondenter med förkunskap inom studiens problemområde.

3.3 Forskningsansats
Studien består av en deduktiv ansats vid insamling av data, vilket Jacobsen (2002) beskriver
som att forskaren skapar sig förväntningar om verkligheten genom att studera existerande teori.
Hypoteser tas sedan fram som testas utifrån befintlig teori (Ibid.). Denna ansats användes då vi
studerat existerande teorier om regelverken för att kunna förstå problemet. Till vår hjälp har vi
använt oss av litteratur och pilotintervju för att kunna identifiera skillnader och teorier om
regelverken. Pilotintervjun bidrog till att studien riktades in på ett specifikt område av väsentlig
karaktär, vilket Jacobsen (2002) menar att den deduktiva ansatsen gör då forskaren riktar sig in
på ett specifikt fall. Genom avgränsningar som gjorts utifrån pilotintervjun, behandlar studien
ett specifikt område. Vi valde inte den induktiva ansatsen, eftersom syftet med studien inte är
att framställa teorier då sådana redan existerar. Syftet med studien är istället att analysera motiv
till varför K3 föredras av företag.
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3.4 Datainsamling
3.4.1 Litteraturstudie
När vi bestämde oss för att skriva om K2 och K3, ville vi förstå varför företag föredrar K3 och
därmed gjordes en studie som behandlar området. För att kunna besvara vår
problemformulering krävdes till en början att analysera hur regelverken skiljs åt. Efter att vi
analyserat problemområdet upptäckte vi att resultatet efter datainsamlingen var stor, vilket
medförde att studien avgränsat sig till endast väsentliga skillnader som identifierats genom en
pilotintervju. Vi fann våra teorier från referenser som vetenskapliga artiklar, artiklar, litteratur
och avhandling. De vetenskapliga artiklarna studien använt sig utav har hämtats från
databaserna Summon, Google Scholar, Web of Sciene och Scopus. Nyckelorden vi använt är
följande: accounting choice, accounting advisor’s impact, K2, K3, principles-based accounting
och rules-based accounting. Dessa nyckelord sorterade vi efter mest citerade artiklar för att
använda oss av tillförlitliga och kvalitativa artiklar som använts många gånger. Genom att vi
använde oss av ovannämnda referenser anser vi att våra referenser är tillförlitliga då dessa
databaser innehåller artiklar som uppfyller vetenskapliga krav. Även Ejvegård (2009) styrker
detta då han menar att doktorsavhandling samt uppslagsverk fyller samtliga vetenskapliga krav
som ställs.

3.4.2 Primärdata
Primärdata är data som hämtats för första gången av forskaren. Denna typ av data hämtas genom
litteratur, observationer, frågeformulär samt intervjuer (Jacobsen, 2002). Ejvegård (2009) anser
att primära källor är bättre än sekundära källor då forskare kan ta reda på vart information
härstammar ifrån och samla in djupare information. Vår studie innehåller primärkällor, då vi
använt oss mestadels av referenser från BFN som har skapat K-projektet. Detta har gjorts för
att öka studiens kvalité och trovärdighet.
I vårt arbete har vi även använt oss utav primärkällor i form av fem intervjuer varav en av dessa
är en pilotintervju. Anledningen till att vi valde genomföra en pilotintervju var för att säkerställa
vilka områden som anses vara väsentliga i vårt problemområde. Att göra en inledande intervju
för vår studie med en respondent som har en gedigen erfarenhet inom problemområdet är en
bra metod menar Patel och Davidson (2011). Patel och Davidson (2011) förespråkar denna
metod, eftersom nya studie kräver förkunskaper och därför var vi pålästa inom ämnet innan
intervjun genomfördes för att på bästa sätt kunna ta del av information som gavs i pilotintervjun.
Pilotintervju motsvarar på så sätt även en del av den undersökning som ska göras. Vid samtliga
intervjutillfällen har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi haft specifika
huvudämnen som vi behövt få svar på. I intervjuerna har respondenterna fått uttrycka sig fritt
(Bryman & Bell, 2013). För oss var det viktigt att respondenterna höll sig till frågorna för att
informationen skulle vara trovärdig och kärnfull. Detta för att vår analys och slutsats ska uppnå
en hög grad av trovärdighet. Vi valde dessutom att spela in intervjuerna för att inte missa
relevant information som respondenterna har sagt samt för att få ut så exakt information som
möjligt, trots att inspelning kan uppfattas som obekvämt för respondenter (Jacobsen, 2002).

3.4.3 Urval
Till vår studie, inklusive pilotintervjun, intervjuade vi tre revisorer, en redovisningsspecialist
och en redovisningsexpert. Dessa respondenter kontaktades via mail alternativt telefon där vi
framförde en förfrågan om de hade möjligheten att medverka i en intervju. Vid förfrågan
presenterades studiens syfte samt frågor som skulle ligga till grund för intervjun. Därefter
accepterade de förfrågan om att medverka i vår studie. Anledningen till att vi valde att intervjua
dem grundar sig på att respondenterna arbetar med företag som ställs inför valet mellan K2 och
K3 samt rättar sig efter lagar och regler som K-regelverken ställer. Dessa respondenter anser vi
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har goda kunskaper inom området vi undersöker och ger oss med större sannolikhet tillförlitlig
information då samtliga respondenter har en erfarenhet på minst 13 år inom
redovisningsbranschen. Syftet med studien är att få en förståelse för skäl som finns till att
företag väljer att tillämpa K3 och därmed faller intervjuer med våra valda respondenter
naturligt, eftersom vår problemformulering baseras på vad redovisningsrådgivare anser
förklarar valet. Urvalet har gjorts utifrån en kvalitativ undersökning då vi valt respondenter som
besitter information vi vill åt. Inom kvalitativa undersökningar förekommer kriterier för hur
urval ska utformas. Urvalet av respondenter sker i den utsträckning vi anser kan ge oss den
information vi vill åt för att belysa problemformuleringen (Jacobsen, 2002). Motivet till att vi
valde att intervjua tre revisorer, en redovisningsspecialist och en redovisningsexpert grundar
sig på att vi anser detta antal är tillräckligt för att ge oss en heltäckande bild över vår
problemformulering samt tillräckligt för att kunna göra djupgående intervjuer. Jacobsen (2002)
hävdar om en studie använder sig av många respondenter löper större risk för att studien inte
får ny information då mättnadspunkten redan är nådd. Vidare menar Jacobsen (2002) för att en
kvalitativ undersökning ska göras, ska endast ett fåtal intervjuer genomföras. Detta för att det
inte ska ta alltför lång tid och öka komplexiteten för att göra djupare analys om det har gjorts
många intervjuer. Fyra intervjuer, exklusive pilotintervjun, anser vi är tillräckligt då
informationen från samtliga respondenter i stora drag är lika och skiljs endast åt i en liten
utsträckning. Det är således inte lönt att intervjua fler respondenter då vi anser att
mättnadspunkten redan är nådd.
Studiens urval av respondenter har gjorts utifrån en geografisk avgränsning. Respondenterna är
från Halmstad och Helsingborg. Beslutet om urvalsstorlek och geografiska avgränsning har
gjorts utifrån kostnads- och tidsskäl. Ett sådant urval definierar Bryman och Bell (2013) som
bekvämlighetsurval, då vi ser över vilka potentiella och tillförlitliga respondenter som finns
tillgängliga för oss och därefter kontaktar dessa.	
  

3.4.4 Anonymitet
Vid samtliga intervjuer avslutade vi med att fråga respondenterna om vi har möjligheten att
referera till dem i vår empiriska studie eller om de istället föredrog att vara anonyma.
Anledningen till att förfrågning om anonymitet gjordes i slutet av respekive intervju har sin
grund i att vi ville få ut så ärliga svar som möjligt. Tre av våra respondenter begärde att vara
anonyma. Trots att en respondenten inte begärde anonymitet, valde vi att fingera samtliga
respondenters namn för att få samma struktur på vår empiri. Anledningen till att vi frågade
respondenterna om anonymitet var att vi ville få ut så ärliga svar som möjligt.
Anonymitet bör frågas vid intervjuer för att ge respondenterna möjligheten att kunna skydda
sin identitet om de kräver det menar Kvale (1997). Denna faktorn tar studien ta hänsyn till då
samtliga respondenter blev tillfrågade om anonymitet och valdes sedan att hållas anonyma då
deras arbetsplats inte avslöjas. Det har endast angivits en ungefärlig beskrivning av studiens
respondenter. Fastän samtliga respondenter hålls anonyma transkriberade vi inspelat material
och mailade transkriberingen till respondenterna för att få ett godkännande på att vi återgivit
deras svar korrekt. Samtliga respondenter godkände transkriberingen. Detta gjordes för att
stärka studiens trovärdighet.

3.5 Operationalisering
Till vår studie har vi samlat in empiri i form av intervjuer. Innan vi formulerade intervjuguiden
(bilaga 1) för empirin var vi pålästa i K2 och K3 då vi fördjupade oss i hur företag som tillämpar
ett av dessa regelverk upprättar sin årsredovisning. Det förekommer många skillnader mellan
dessa regelverk därför är det svårt att gå igenom samtliga skillnader. Vi valde av den orsaken
att avgränsa oss till endast väsentliga skillnader, vilka kan påverka anledningen till att företag
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väljer K3. Dessa skillnader vi avgränsat oss till har vi fått fram genom en pilotintervju med en
revisor som har jobbat med både mindre och medelstora företag. Insamlingen av information
från pilotintervjun och litteratur ligger till grund för våra intervjufrågor.
Operationalisering sker när teorin översätts till intervjufrågor (Patel & Davidson, 2011). Genom
att vi utgick från teorier skapade vi en röd tråd genom hela studien och för att bättre förstå varför
företag väljer K3. Processen där intervjufrågor formuleras utifrån teoretiska begrepp kallas för
operationaliseringsprocess (Ibid.). När vi formulerade intervjuguiden relaterade vi frågorna till
vår problemformulering. Detta för att vara sakliga och relevanta då vi varken ville slösa
respondenternas eller vår tid (Bryman & Bell, 2013). Vid intervjuer föreslår Holme, Solvang
och Nilsson (1997) att intervjufrågor inte ska vara komplicerade eller långformulerade,
eftersom respondenter kan hoppa över eller börjar prata runt frågorna. För att undvika denna
risk var vi tydliga och raka med våra frågor till respondenterna. Vi valde därför att formulera
öppna frågor då vi inte ville låsa våra respondenter till alternativsvar. Detta för att
respondenterna ska få möjligheten att uttrycka sig med egna ord. Patel och Davidson (2011)
menar när respondenter får uttrycka sig med egna ord fås en ytterligare aspekt på problemet,
vilket är viktigt när kvalitativ undersökning genomförs.
Vår intervjuguide och operationalisering kan utläsas i bilaga 1. Under våra intervjuer följdes
inte intervjuguiden strikt, då den var avsedd att användas som mall för att vi inte skulle glömma
bort att ta upp väsentliga områden. Intervjufrågorna ställdes i en liknande struktur som teorin
presenteras för att lättare kunna hålla den röda tråden vid bearbetning av empirin.
Vi valde att inte följa intervjuguiden strikt på grund av att vi ville få respondenterna att kunna
uttrycka sig så fritt som möjligt istället för att begränsa dem till slaviskt strukturerade intervjuer.
Vi fick således svar på frågor som vi skulle ställa vid senare skede av intervjun på grund av att
vi hade en diskussion. Genom att intervjuguiden fungerade som mall, gavs däremot inte
utrymme för respondenterna att tala om irrelevanta ämnen, då en ny fråga ställdes när vi kände
att föregående fråga blev besvarad.
Våra inledande frågor syftade till att få en bättre uppfattning om respondenterna då de skulle
presentera sig, redogöra för deras kunskaper inom K2 och K3 samt ge oss deras syn på hur de
ser på uppkomsten av BFNs K-projekt. Därefter ställdes frågorna 5-9 för att fånga upp
respondenternas åsikter om vad de anser skiljer K2 och K3 mest åt, för att ge oss
respondenternas synvinkel på hur de anser att regelverken K2 och K3 påverkar företags
redovisning på olika sätt samt för- respektive nackdelar med dessa två regelverk. Intervjuerna
avslutades med att fråga respondenterna om deras åsikter på vilken roll intressenter har för K2och K3-företag. Respondenterna fick själva svara fritt på vilka intressenter de anser har
betydelse för företag och ifall intressenter är med och påverkar valet för företag.

3.6 Analysmetod
3.6.1 Presentation av empiri
Studiens samtliga respondenter anser vi har stor erfarenhet inom redovisningsbranschen då de
arbetat med redovisningsfrågor i många år. Patel och Davidson (2011) kallar detta för empirisk
vetenskap då kunskap grundas på observationer av verkligheten.
Vid respektive intervju spelade vi in vad respondenterna svarade för att sedan kunna
transkribera data så precist som möjligt till empirikapitlet. I empirikapitlet separeras
respondenternas svar och delas in i fyra huvudrubriker, där respektive huvudrubrik behandlar
respondenters svar separat. Dock anser Jacobsen (2002) att vårt tillvägagångssätt med att göra
en inspelning för att därefter sammanställa data är en nackdel då det är tidskrävande. Vi anser
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däremot att detta är en fördel då vi ökade kvalitén på den empiriska datan då vi preciserade
samtliga respondenters svar och såg till att inte utelämna relevant information vid vår
sammanställning trots att det var tidskrävande. Det är dessutom svårt att hinna skriva ner all
information som respektive respondent säger. För att sammanställningen skulle ske på bästa
möjliga sätt granskade vi inspelningarna för att analysera om det förekommer likheter mellan
teoretisk och empirisk data. Jacobsen (2002) menar om det förekommer likheter mellan
teoretisk och empirisk data, kan en analytisk generalisering göras. Det förekom många likheter
mellan respondenternas svar och teorin då dessa skiljer sig åt i en liten utsträckning vilket gör
att studien kan göra en analytisk generalisering.
Efter att sammanställningen gjordes kunde vi introducerade empirikapitlet med en kort
beskrivning av respektive respondent. Därefter strukturerades kapitlet med underrubriker som
har tagits fram genom bilaga 1 som beskriver studiens operationalisering. Vi valde att
strukturera vår empiri på detta sätt, eftersom vi anser att läsaren får en tydlig bild över de
väsentliga skillnaderna som förekommer mellan regelverken.

3.6.2 Presentation av analys
Analyskapitlet inleddes med att granska vår empiriska data för att få en tydlig förståelse om
ämnet innan analysen påbörjades. Genom att vi använde oss av underrubriker underlättades
analysprocessen, då vi lättare kunde jämföra teorin med empirin. Därefter identifierade vi
nyckelord för att förenkla vår empiriska data som vi sedan jämförde med underrubrikerna i
studiens teoretiska referensram. Detta gjordes för att dels analysera om det förekom likheter
respektive skillnader mellan respondenternas svar med referensramen och dels för att bibehålla
den röda tråden då tydlighet skapas i arbetsprocessen. I analysen inleds kapitlet med en
analysmodell (figur 5.1), för att underlätta läsningen för allmänheten. Modellen beskriver hur
de väsentliga skillnaderna skiljs åt mellan K2 och K3. Modellen var även till vår hjälp vid
analys då den innehåller alla delar studien behandlar.

3.7 Studiens trovärdighet
Källkritik har varit en central punkt i vår studie. Thurén (2005) framhäver att källkritik är en
metod för att analysera hur trovärdig en källa är. För att uppnå trovärdighet i vår studie har vi
bearbetat all material vi använt oss av. Jacobsen (2002) menar att det förekommer två krav som
en studie bör uppfylla. Dessa krav är validitet och reliabilitet. Det är viktigt att empirin är valid,
giltig och reliabel, tillförlitlig för att studien ska vara så trovärdig som möjligt (Ibid.).	
  
Tidssamband kan ha betydelse för studiens giltighet och tillförlitlighet. Läsaren vill ha en
uppdaterad och korrekt information. För att uppnå detta kriterium är det viktigt att undersöka
när en litteratur är utgiven, när en artikel är publicerad och om informationen överensstämmer
med andra informationskällor. Därför har vi granskat källor och observerat när artiklar och
litteratur har redigerats samt försökt att använda oss i högsta mån av uppdaterat material.

3.7.1 Etisk reflektion
Studiens respondenter består av tre revisorer, en redovisningsspecialist och en
redovisningsexpert. Vi har klassificera dessa respondenter som redovisningsrådgivare,
eftersom respondenterna har en god kunskap och erfarenhet inom redovisningsbranschen.
Vi har valt att sammanställa respektive respondents svar och sedan skicka det transkriberade
materialet till dem för att få feedback på om vi uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Detta
gjordes för att studien ska få en god trovärdighet samt undvika eventuella missuppfattningar
som kan tänkas uppstå. Genom att vi fick samtliga respondenters godkännande på det
transkriberade materialet ökar studiens tillförlitlighet. Läsare uppfattar på så sätt
respondenternas svar korrekt, då den empiriska datan inte är missvisande.
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3.7.2 Reliabilitet
Jacobsen (2002) beskriver reliabilitet som huruvida en studie är tillförlitlig och trovärdig eller
inte. Vidare menar Jacobsen (2002) att en reliabel undersökning ska kunna återskapas med
samma metodik och uppnå samma resultat. Vi anser att studiens resultat är tillförlitlig då
liknande intervjuer kan genomföras i framtiden och dessa skulle med stor sannolikhet ge
liknande resultat då regelverken är strukturerade efter företags storlek. Trots att regelverken
kan förändras i framtiden, tror vi inte att studiens resultat kommer förändras avsevärt eftersom
regelverken inte kan förändras drastiskt då det i sådana fall skulle vara kostsamt för företag.	
  
Det kan finnas faktorer däremot som påverkar studiens resultat. En sådan faktor kan vara om
respondenterna missuppfattar frågorna. Likväl anses intervjuareffekten vara ytterligare en
faktor som påverkar respondenters svar. Jacobsen (2002) anser intervjuarens fysiska närvaro,
beteende och klädsel kan påverka respondenters svar. Om intervjuaren exempelvis uppträder
oengagerad och uttråkad eller visar för respondenten att intervjuaren knappt har kunskaper inom
området, blir repondenters svar inte djupa utan hålls istället på en grundläggande nivå. Detta
menar Jacobsen (2002) beror på att respondenten är benägen till att hitta på något för att
tillfredsställa intervjuaren (Ibid.). Dessa faktorer har vi varit medvetna om och vi har i bästa
möjliga mån försökt motverka vår påverkan. För att undvika dessa faktorer ställdes följdfrågor
då vi även varit påläsa inom område. Dessutom anpassade vi även vår klädsel till klädstilen vi
misstänker förekommer i respondenternas arbetsmiljö. Detta för att ge respondenterna ett så
seriöst intryck som möjligt och för att dessutom få ut så utförliga svar som möjligt på våra
frågor. Vår uppfattning är att resultatet inte störts eller påverkats av ovannämnda faktorer.
I våra intervjuer togs även hänsyn till kontexteffekten, vilket Jacobsen (2002) förklarar som att
intervjuaren i sin empiriska forskning tar hänsyn till omständigheter som data samlats in under.
Med omständigheter menar Jacobsen (2002) om intervjuer genomfördes via telefon där
respondenter befann sig i avslappnade miljöer eller om intervjuerna istället genomfördes på
plats. Vi genomförde en telefonintervju på grund av tidsskäl. Dock anser vi att respondentens
svar inte var speciellt avvikande från övriga respondenters och sänker därmed inte studiens
trovärdighet. De övriga intervjuer genomfördes fysiskt på respondenternas arbetsplatser för att
respondenterna skulle uppleva miljön som naturlig. Intervjuerna spelades in för att undvika
risken för att information ska missas. Transkribering av inspelningsmaterialen genomfördes
och därefter mailades detta till respondenterna för att de ska få möjligheten att läsa igenom
materialet. Detta för att respondenterna ska kunna godkänna om vår transkribering har återgivits
korrekt för att undvika missförstånd, vilket vi anser ökar studiens reliabilitet.

3.7.3 Validitet
Jacobsen (2002) menar att validitet innebär hur pass relevant och giltig empirin är med vad den
ska mäta. Giltigheten delas in i extern och intern validitet. Med intern validitet förklarar
Jacobsen (2002) att det som studien är avsedd att mäta, faktiskt mäts. En kvalitativ metod stärks
av intern validitet då det bestäms i förväg vad en studie ska innehålla, vilket ger en bättre inblick
i problemområdet. Vi anser att den interna validiteten i vår studie är stark då samtliga
respondenter har en gedigen kunskap inom redovisningsbranschen. Vi anser därför att våra
respondenters svar är i hög grad tillförlitliga, då respondentens svar överensstämde med den
teoretiska datan. Vi fick även i stora drag liknande svar från respektive respondent, vilket vi
anser stärker vår interna validitet.
Jacobsen (2002) beskriver den externa validiteten som resultat som kan generaliseras. Merriam
(1994) anser däremot att generalisering inte alltid är central vid kvalitativa studier. Vår studie
består av ett fåtal respondenter som undersökts och därmed kan inte en generalisering av
resultatet vara representativt för en större population av redovisningsrådgivare.
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Respondenternas svar vid intervjuerna är utifrån deras egna personliga formulering, vilket
dessutom försvårar en potentiell generalisering av studiens resultat. Det förekommer således
komplikationer med generalisering i en kvalitativ studie menar Jacobsen (2002) som hävdar
syftet är att fördjupa kunskaper inom sitt problemområde. Däremot kan vi göra en analytisk
generalisering som Jacobsen (2002) beskriver som ett likartat mönster som förekommer i
respondenternas svar. Denna analytiska generalisering kan göras då vissa likheter förekommer
mellan samtliga respondenters svar med teorin.
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4. Empiri
Detta kapitel redogör insamlad data som gjorts genom intervjuer samt ligger till grund för
analys och slutsats. Kapitlet tar upp fyra huvudrubriker motsvarande empirisk data från
respondenterna August, Birgitta, Claes och Doris. Varje huvudrubrik inleds med en kort
presentation av respondenten. Därefter följs huvudrubriken med beskrivning av BFNs Kprojekt och skillnader i redovisningen mellan K2 och K3. Avslutningsvis diskuteras
intressenters betydelse för företag samt intressenters påverkan vid valet. Samtliga respondenter
presenteras med fingerade namn som August, Birgitta, Claes och Doris.

4.1 Respondent August
4.1.1 Presentation av respondenten
August jobbar i en revisions- och konsultbyrå. Han har arbetat inom redovisningsbranschen i
drygt 24 år och är auktoriserad revisor sedan i slutet på 90-talet. Augusts dagliga arbete består
av revidering av företag i olika storlekar, mestadels arbetar han med större företag.

4.1.2 BFNs K-projekt
August beskriver att det var ett lapptäcke innan BFN skapade K-projektet. Han förespråkar
BFNs arbete och menar att ett K-projekt var nödvändigt. Det var tidigare svårt för företag att
veta vilka normer de skulle förhålla sig till menar han. August förklarar att BFN översatte RRs
rekommendationer och gjorde dessa anpassningsbara för onoterade företag. I K-projektet anser
han K2 och K3 vara de vanligaste regelverken som företag rättar sig efter.
Regelbaserad och principbaserad redovisning
August anser att K2 är skrivet ur ett upprättarperspektiv och att i många fall räcker med
redovisningskonsulter för mindre företag med mindre ekonomiavdelningar som tar hand om
redovisningen, eftersom K2 innehåller handfasta regler för hur allt ska gå tillväga. K2 består
metadels av regler då inget principtänk förekommer överhuvudtaget och är således regelbaserat
menar han. August tycker däremot att K3 är skrivet ur ett användarperspektiv. Han förklarar att
K3 i stort sätt är ett principbaserat regelverk som rättar sig efter principer då K3 inte har
handfasta regler för hur en redovisning ska upprättas. Principer tillåter revisorer göra
professionella bedömningar. Bedömningar och värderingar som revisorer gör till verkligt värde
av tillgångar gör att K3 ger en mer korrekt bild av verksamheten än K2. Bedömningar ger även
mer information till intressenter. K3-företag lägger således generellt mer tid åt arbete för att ge
en mer korrekt bild till allmänheten än vad K2-företag gör. August menar därmed att företag
generellt känner större osäkerhet i K2 än K3 om vissa bestämmelser skulle saknas. Osäkerheten
menar han beror på att K2-företag är vana vid reglering med få egna bedömningar.
Skillnader mellan K2 och K3
Företags val av regelverk ska bestämmas utifrån företags verksamhet, framtidsvision samt
intressenter. August anser exempelvis större företag och företag med komplex verksamhet är
mer eller mindre tvungna att tillämpa K3. Detta har sin grund i att K3 innehåller flexibilitet som
är bäst lämpad för sådana företag. Han menar att i K3 tillåts revisorer göra professionella
bedömningar vilket gör att de kan ta hänsyn till komplexa verksamheter företag har. Dock är
menar han att det är svårt att bedöma vad som är rätt eller fel. August menar att det krävs
kompetens i större utsträckning när K3-företags årsredovisning upprättas på grund av att

	
  

23	
  

bedömningar ska göras på ett korrekt sätt. August menar att K2 inte tar hänsyn till sådana
verksamheter då regelverket är strikt reglerat.
Regelverken är generellt relativt nya menar August, vilket kan vara svårt att veta vilket
regelverk företag ska tillämpas. August påstår att han och hans arbetskollegor brukar få samtal
om regelverken. Han menar att redovisningskonsulter i enstaka fall rekommenderat sina
klienter fel regelverk. Detta misstänker August beror på att redovisningskonsulterna inte riktigt
är hemma i K-projektet än.
Materiella anläggningstillgångar
August menar att företag som befinner sig i ett mellanskede mellan K2 och K3 bör se över
aspekter som kan påverka företagets redovisning istället för att titta på gränsvärden för
respektive regelverk. En sådan aspekt menar han kan vara komponentavskrivning för materiella
tillgångar som kan vara komplicerat att utföra. Han förklarar att komponentavskrivning är den
största skillnaden mellan K2 och K3. August menar att företag bör se över vilken verksamhet
företag har vid valet. Oftast redovisar företag inom fastighetsbranschen enligt K3, då företag
ska identifiera och värdera betydelsefulla komponenter på fastigheter. Till komponenter räknar
August upp mark, tak, stomme och installationer. Komponentavskrivningen i K3 gör arbetet
mer tidskrävande än K2 som innehåller förenklingsregler. August förklarar även att företag i
dagsläget oftast arbetar med stora avskrivningar, vilket gör att nedskrivning av
anläggningstillgångar inte påverkar företags val avsevärt mycket. August menar att
uppskrivning påverkar valet, eftersom K2 endast tillåter uppskrivning av mark och byggnader
till taxeringsvärde medan K3 har inte sådana begränsningar utan kan skriva upp samtliga
tillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar
En annan faktor som påverkar företags val av K2 eller K3 är redovisning av egenupparbetade
immateriella tillgångar. K2 tillåter inte företag redovisa detta då aktivering inte tillåts av utgifter
för FoU. Egenupparbetade immateriella tillgångar ska enligt K2 istället kostnadsföras. Detta
kritiserar August då K2 inte tillåter företag aktivera sina utgifter och på så sätt blir sådana
företag tvugna att byta till K3, eftersom regelverket tillåter aktivering.
August anser att uppskrivning av immateriella tillgångar kommer att påverka valet av regelverk,
eftersom om det går dåligt för företag kan de uppvisa ett bättre eget kapital genom uppskrivning.
Denna möjlighet finns inte i K2 då uppskrivning inte tillåts.
Finansiella anläggningstillgångar
August menar att K2-företag inte får värdera finansiella tillgångar till verkligt värde utan istället
ska värdera tillgångar till anskaffningsvärde. I K3 ges möjligheten att värdera till verkligt värde,
vilket han anser är gynnsamt för företag vid inlåning av likvida medel. Ett exempel August
nämner är att investmentbolag kommer redovisa enligt K3 på grund av att en del av sådana
företags tillgångar redovisas till verkligt värde. Detta menar han gör att investmentbolag inte
kan redovisa enligt K2 då frågan om rättvisande bild dyker upp.
Avsättningar
August menar att K2 endast tillåter avsättningar på grund av legala förpliktelser medan K3
tillåter även informella förpliktelser. August menar att legala förpliktelser gör att K2-företag
kan uppvisa ett högre eget kapital i sin redovisning än om avsättningar hade gjorts på grund av
informella förpliktelser. Dock anser August att skillnaden på avsättningar inte påverkar valet
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mellan regelverk avsevärt mycket då båda förepliktelserna redovisas enligt god
redovisningssed.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt kan påverka valet menar August. Detta menar han beror på att K2 förbjuder
företag att redovisa uppskjuten skatt medan K3-företag ska redovisa uppskjuten skatt när en
temporär skillnad mellan skattemässigt och redovisat värde uppstår. August förespråkar
redovisning av uppskjuten skatt då en mer korrekt bild av företag ges om uppskjuten skatt tar
hänsyn till framtida kassaflöden.

4.1.3 Intressenter
August anser företag som ska börsnoteras i framtiden eller får ytterligare intressenter som
exempelvis leverantörer som samarbetspartners, bör tillämpa K3. Detta menar August beror på
att K3 ger mer korrekt bild av företags ställning då regelverket tar hänsyn till komplexa och
stora transaktioner som uppstår när företag har många intressenter. K3 är även mer anpassat
efter den internationella redovisningen än K2, vilket öppnar upp för externa utländska
intressenter som externa ägare. K3 ger företag möjlighet till viss del att jämföras med
internationella företag. K2 är däremot till för mindre företag med få intressenter då de enda
intressenterna mer eller mindre består av ägare, SKV och eventuellt kreditinstitut.

4.2 Respondent Birgitta
4.2.1 Presentation av respondenten
Birgitta har arbetat inom redovisningsbranschen i drygt 30 år. Hon har under denna tid jobbat
med kvalificerade redovisningsfrågor. Birgitta arbetar i dagsläget som redovisningsspecialist
för en revisions- och konsultbyrå.

4.2.2 BFNs K-projekt
Birgitta tycker att införandet av BFNs K-projekt var nödvändigt, eftersom modernisering av
redovisning krävs. Moderniseringen gör det smidigare för företag att förhålla sig till regler då
företag enbart rättar sig efter ett av BFNs regelverk.
Regelbaserad och principbaserad redovisning
Birgitta förklarar att K3 är i stora drag ett principbaserat regelverk medan K2 till mestadels är
regelbaserat. Däremot utgör ÅRL grunden för dessa regelverk. Skulle bestämmelserna i ÅRL
vara ofullständiga, kan både K2 och K3 göra tolkningar av dessa bestämmelser. Grunden för
regelverken är således ÅRL. ÅRL innehåller både regler och principer. Vidare menar Birgitta
att även om ÅRL tillåter företag anpassa uppställningsformerna så förbjuder K2 mycket av
detta, eftersom K2 har en annan aspekt på uppställningsformer som K2-företag ska rätta sig
efter, som exempelvis kostnadsindelad resultaträkning.
BFNs grundtanke är att K2 och K3 ska ge en rättvisande bild, men trots att en rättvisande bild
ges anser Birgitta att K3 ger en mer korrekt bild av företags redovisning. Detta menar hon beror
på att mer företagsspecifika bedömningar görs vilket ställer större krav på professionell
kompetens på revisorer till skillnad från K2. Inom K2 finns mer schabloner och då ofta
skattemässiga sådana. Detta beror på att K3 präglas av principer medan K2 är strikt och baseras
på regler. Detta blir således priset för att använda K3 och ge allmänheten en mer användbar och
korrekt bild av årsredovisningen.
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Skillnader mellan K2 och K3
Birgittas personliga åsikt är att K2 generellt är bäst lämpad för företag med en nettoomsättning
på upp till tre miljoner kronor. K2-företags årsredovisning är således enkel då de inte har
krångliga transaktioner. Här finns heller ingen revisionsplikt. Mindre företag får ofta hjälp av
en redovisningskonsult som sköter redovisningen och kan förhålla sig till de krav som ställs.
Det förekommer sällan komplexitet för en redovisningskonsult då konsulten följer reglerna.
Däremot anser Birgitta att när ett K2-företag växer kan företaget få problem med K2, eftersom
K2 inte reglerar och tar hänsyn till alla redovisningsområden vilket är en naturlig konsekvens
av att K2 är det förenklade alternativregelverk, dvs ett frivlligt alternativ till K3 för mindre
företag. Det blir därför svårare för större företag att tillämpa K2. Ett företag med större
komplexitet bör således redovisa enligt K3 från början menar hon.
I dagsläget är K3 fortfarande nytt då det är endast andra bokslutet nu med K3. Dock misstänker
Birgitta att företag som idag tillämpar K2 överväger att gå över till K3 för årsredovisningen
2016, eftersom bestämmelserna om fullharmonisering har trätt i kraft vilket gör att vi troligtvis
får en K3-light. Detta kommer göra att större företag istället kan gå över till K3 utan att behöva
lämna alla tilläggsupplysningar som idag krävs av K3 menar hon.
Exempel på företag som dock redan från början valt K3 är företag som ingår i koncern eftersom
koncernen tillämpar K3 eller IFRS. Birgitta menar att i sådana fall vill koncernföretagen
tillämpa det regelverk som mest liknar koncernens. Vidare nämner hon om företag är ett
gasellföretag så har det oftast gått över till K3 direkt, eftersom tanken är att sådana företag ska
växa snabbt och kraftigt.
Materiella anläggningstillgångar
Birgitta anser att K2 leder till ett lägre anskaffningsvärde för materiella anläggningstillgångar
eftersom färre utgifter får inkluderas i anskaffningsvärdet. Detta kan leda enligt Birgitta, till att
företag som tillämpar K2 kan få en mindre balansräkning än vad företag som tillämpar K3 får.
Om ett företag har tillgångar med komponenter leder detta ofta till en högre avskrivning enligt
K3, vilket är tidskrävande men teoretiskt uppstår ingen förlust vid utrangering eftersom
komponenten är avskriven då. Birgitta anser att den största skillnaden mellan K2 och K3 är
inom fastighetsbranshen. Därmed måste komponentavskrivning tas hänsyn till.
Huvudregeln enligt ÅRL är att det är nyttjandeperioden som gäller för avskrivning av
immateriella och materiella anläggningstillgångar och den grundregeln finns i både K2 och K3.
Det finns dock förenklingsregler i K2 som innebär att maskiner och inventarier har en
nyttjandeperiod som uppgår till fem år. Företag som tillämpar denna förenklingsregel i K2
behöver därmed inte bestämma nyttjandeperiod, medan företag som tillämpar K3 alltid ska
bestämma nyttjandeperioden utifrån egna bedömningar menar Birgitta. Birgitta menar att
uppskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar inte påverkar valet av regelverk. Dock
menar hon att det kunde påverka vad företag gjorde innan de tillämpade K2. Birgitta förklarar
att företag kan skriva upp tillgångar till verkligt värde för att fylla sitt eget kapital för att sedan
enligt övergångsreglerna ta med detta högre värde in i K2.
Immateriella anläggningstillgångar
Likt materiella anläggningstillgångar leder förvärvade immateriella anläggningstillgångar till
ett lägre anskaffningsvärde enligt K2 menar Birgitta. K2 har dock en förenlingsregel för när
tillgångar ska redovisas i balansräkningen. Här gäller den legala äganderätten så företag
behöver inte enligt K2 göra bedömningar av exempelvis om ett kommande kassaflöde är
sannolikt. Aktiveringsmodellen enligt K3 för egenupparbetade immateriella tillgångar är inte
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tillåten enligt K2. Birgittas uppfattning är att många utvecklingsföretag tillämpar K3 eftersom
aktivering av utgifter för utveckling tillåts. Detta menar hon kan påverka val av regelverk.
Birgitta poängterar att uppskrivningar endast tillåts enligt K3. Dock anser hon att valet inte
påverkats något avsevärt på grund av detta.
Finansiella anläggningstillgångar
Birgitta förklarar att redovisning av finansiella tillgångar kan skiljas åt mellan K2 och K3. Hon
menar att K2-företag inte har möjligheten att värdera sina finansiella tillgångar till ett verkligt
värde, då sådana tillgångar endast får redovisas till anskaffningsvärde. I K3 däremot ges en
större valmöjlighet vid redovisning av finansiella tillgångar då dessa får redovisas till verkligt
värde eller anskaffningsvärde. Det är dock väldigt ovanligt att finansiella tillgångar värderas
till verkligt värde enligt K3.
Birgitta anser att nedskrivning av finansiella tillgångar inte påverkar valet då nedskrivning är
tillåtet enligt båda regelverken och sällan görs då revisorer arbetar oftast med stora
avskrivningar. Däremot poängterar Birgitta att uppskrivningar skiljs åt mellan K2 och K3, då
uppskrivningar endast tillåts enligt K3. Dock anser hon att valet inte påverkats avsevärt på
grund av detta.
Avsättningar
Birgitta anser valet mellan K3 och K2 kan påverkas av avsättningar. Detta menar hon beror på
att avsättningar påverkar vilket resultat företag uppvisar i sin årsredovisning. Enligt K2 tillåts
endast avsättningar på grund av legala förpliktelser. Dock finns en tvingande regel om framför
allt legala tvister som kan slå hårt. K3 ger företag större valmöjlighet då företag får redovisa på
grund av legala eller informella förpliktelser men där inkluderas företagets egna bedömning av
ett utfall vid ett eventuellt överklagande, exempelvis i en rättstvist.
Uppskjuten skatt
Birgitta nämner att tanken med K2 är att inga temporära skillnader ska uppkomma, eftersom
företag som följer K2 har möjlighet att redovisa enligt skattereglerna i många fall. Detta gör att
redovisning av uppskjuten skatt inte behövs eftersom temporära skillnader mellan skattemässigt
och redovisat värde sällan uppkommer. Många företag har obeskattade reserver men dessa
måste bokföras enligt skattelagstiftningen. Företag som tillämpar K3 är däremot skyldiga att
redovisa uppskjuten skatt menar Birgitta. Däremot bör företag som är verksamma inom
fastighetsbranschen redovisa enligt K3 då uppskjuten skatt kan förekomma.

4.2.3 Intressenter
Intressenter kan påverka företags val av K2 eller K3. Ett exempel på detta menar Birgitta är om
företag har en styrelse med externa ledamöter, är det vanligt att företaget har valt K3 från början.
Även den typ av verksamhet företaget bedriver kan påverka valet.
Birgitta anser att om företag vill ha en bättre och korrektare redovisning, ska företag i sådana
fall tillämpa K3 eftersom K3 är mer principbaserat. Birgitta menar att K3 liknar den gamla
redovisningsseden som företag i Sverige generellt är vana vid och känner sig hemma i. K3
ligger dessutom närmare den internationella redovisningen än vad K2 gör då K3 baseras på
IFRS for SMEs som har internationell status vilket inte K2 har.
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4.3 Respondent Claes
4.3.1 Presentation av respondenten
Claes har arbetat som revisor i 13 år i en revisionsbyrån och har under denna tid arbetat med
kvalificerade redovisningsfrågor. Claes arbetar mestadels med större onoterade företag.

4.3.2 BFNs K-projekt
Claes tycker att skapandet av BFNs K-projekt var nödvändigt, då detta underlättade
redovisningen för företag som möttes av svårigheter med vilka regler de skulle följa. Företag
behöver således enbart rätta sig efter ett av regelverken som BFN presenterar. Alla regelverk
har däremot sin grund i ÅRL, då ÅRL består av både regler och principer.
Regelbaserad och principbaserad redovisning
Claes anser att K2-företag präglas utav en regelbaserad redovisning då K2 i stora drag består
av regler då principer knappt förekommer. Följer K2-företag strikt reglerna som regelverket
ställer, anses företag uppvisa en rättvisande bild av företagets ställning menar han. Däremot
anser Claes trots att både K2 och K3 uppvisar en rättvis bild, ger K3 en korrektare bild vilket
han menar grundar sig i att K3 består mestadels av principer. Claes menar att enligt K3 ska
revisorer göra egna professionella bedömningar och värderingar när årsredovisning upprättas.
Revisorer har därmed inte den livlinan som de skulle ha i K2 med en vägledning i form av
regler.
Claes anser att många företag skulle känna sig mer hemma i K3 än K2 på grund av att
regelverket liknar mer den gamla redovisningen som tidigare förekom i Sverige. K3 ligger även
närmre den internationella redovisningen än vad K2 gör. Detta menar Claes har sin grund i att
K3 haft en inspiration från IFRS for SMEs. Även Storbritannien och Norge har en liknande
nationell redovisning som K3 då regelverket präglas av en anglosaxisk syn.
Skillnader mellan K2 och K3
Claes ser fördelar respektive nackdelar med hur tillämpningen av regelverk skiljer sig åt. Vidare
menar han att K2 ger en tydlig bild av hur företag bör upprätta sin årsredovisning då det är
reglerat. I K3 däremot kan det uppfattas som förvirrande och flummigt på grund av att revisorer
gör egna bedömningar. Dock står Claes fortfarande fast vid åsikten att årsredovisningen enligt
K3 ger en korrektare bild av företag då revisorer gör värderingar av tillgångar vilket kräver mer
tid än K2 som innehåller förenkligsregler.
Claes förespråkar K3 när han nämner att om vissa bestämmelser skulle saknas i K2 och K3 så
kommer K2-företag känna större osäkerhet än i K3, vilket har sin grund i att K2-företag är
generellt vana vid tydlighet. Han nämner att fördelen med K3 är att regelverket är mer fritt och
ger fler valmöjligheter vid utformining av årsredovisning. Däremot anser han att nackdelen med
K3 är att regelverket kräver extraarbete då K3 tar hänsyn till fler aspekter som
komponentavskrivning för materiella tillgångar då respektive komponent värderas och skrivs
av separat. Dock menar han att även K2 har sina fördelar då årsredovisning är billig och enkel
att upprätta för företag vilket grundar sig i att K2 är tydligt, men däremot begränsas K2-företag
och har inte samma valmöjligheter som K3-företag har.
Materiella anläggningstillgångar
Claes anser att det kommer gå snabbare för K2-företag än K3-företag att redovisa sina
materiella tillgångar i sin årsredovisning. Detta menar han beror på att K3 innehåller fler
aspekter som ska tas hänsyn till. Komponentansatsen är en viktig aspekt då det blir ett
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extraarbete med att behöva värdera respektive komponents livslängd i tillgången som sedan ska
skrivas av. Dock anser Claes att företag i fastighetsbranschen gynnas av K3 som tillåter
kompentntavskrinving. Han menar att sådana företag måste identifiera fastighetskomponenter
för att därefter skriva av komponenterna separat. Däremot tillåts inte komponentavskrivning i
K2. Vidare hävdar Claes att uppskrivning av materiella tillgångar påverkar valet, då K3-företag
har möjligheten att skriva upp samtliga tillgångar medan K2 endast tillåter uppskrivning av
materiella tillgångar som mark och byggnader till taxeringsvärde. Claes anser däremot att
nedskrivning sällan förekommer på samtliga anläggingstillgångar och påverkar därmed inte val
av regelverk.
Immateriella anläggningstillgångar
Claes anser att skillnader av immateriella tillgångar mellan K2 och K3 kan påverka valet, då
K3 ger företag möjligheten att antingen aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar eller
kostnadsföra dessa. K2-företag har däremot inte denna valmöjligheten menar Claes då
egenupparbetade tillgångar ska redovisas som en kostnad enligt K2. Claes anser att
utvecklingsföretag bör av den anledningen lägga sig på K3, då regelverket tillåter aktivering av
utgifter för FoU. Däremot menar Claes att K3 har flera möjligheter vid uppskrivning av
anläggningstillgångar. Han menar att begränsningen som K2 har gällande uppskrivning
påverkar företagsvalet. Han menar att K3-företag kan skriva upp immateriella tillgångar och på
så sätt uppvisa bättre eget kapital.
Finansiella anläggningstillgångar
Claes anser att redovisning av finansiella tillgångar enligt K2 går snabbare än K3 då K2 endast
tillåter företag värdera finansiella tillgångar till anskaffningsvärde. Han anser att detta är en stor
förenkling då värdering till verkligt värde som är tidskrävande. Dock är företag som
investmentbolag skyldiga till att redovisa finansiella tillgångar till verkligt värde. K3 tillåter
företag redovisa finansiella tillgångar till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Claes anser
däremot att värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde är gynnsamt för företag som
vill låna kapital från kreditinstitutioner då verkligt värde ger en relevant och tillförlitlig
redovisning.
Avsättningar
Claes anser att avsättningar inte påverkar valet ansevärt då avsättningar på grund av legala eller
informella förpliktelser är relativt enkla att redovisa. Claes menar att företag oftast redovisar en
avsättning på grund av legala förpliktelser och därför påverkas inte valet av avsättningar.
Uppskjuten skatt
Claes menar att redovisning av uppskjuten skatt kan påverka företags val. Detta menar han
beror på att vissa branscher som fastighetsbranschen kräver att uppskjuten skatt redovisas och
på så sätt faller redovisning enligt K3 naturligt. Uppskjuten skatt menar han är en följd av att
skattemässigt värde skiljs ifrån redovisat värde. I K2 är redovisning av uppskjuten skatt inte
tillåten då detta bokförs mot eget kapital.

4.3.3 Intressenter
Claes anser att företag kan påverkas av intressenter vid val av regelverk. Han menar att företag
bör tillämpa K3 om företags vision är kontinuerlig tillväxt och att eventuellt få fler intressenter.
Detta menar han beror på att K3 tar hänsyn till företag med komplex verksamhet och stora
transaktioner samt tillåter bedömningar. Claes menar att K3-företags årsredovisning blir på så
sätt mer användbar för intressenter. K3-företags årsredovisning anses vara enkla att utläsa vid
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eventuella kreditbedömningar för kreditinstitutioner menar Claes, då de kollar efter trender i
årsredovisningen där kreditinstitutiner har ett system för att titta på kassaflöden.
Claes nämner om företag har få intressenter som exempelvis kreditinstitut anses K2 vara
rimligare att tillämpa. Detta menar han beror på att sådana företag är endast beroende av enstaka
intressenter och därmed har årsredovisningen inte lika stor betydelse för intressenter.

4.4 Respondent Doris
4.4.1 Presentation av respondenten
Doris har arbetat med redovisning och skatt i drygt 15 år. Doris är verksam på några högskolor
och ett universitet som lärare. Doris bedriver även konsultverksamhet inom redovisning och
skatt i egna företag som redovisningsexpert.

4.4.2 BFNs K-projekt
Doris är positivt inställd till att redovisningen är reglerad och att K-projektet består av olika
kategorier för olika företagstyper. Dock anser hon att K-projektet saknar rättslig grund då BFN
inte kan enligt RF ge ut bindande föreskrifter. BFN kan enligt lag endast ge ut allmänna råd
men trots det nämner BFN i sina föreskrifter att företag ska följa dessa istället för att företag
bör följa dem. Doris tycker att struktureringen av K-projekten är bra, men att kategorierna måste
ändras då dessa inte överrensstämmer helt med det nya EU-direktivet om ny ÅRL som
exempelvis materiella regler.
Regelbaserad och principbaserad redovisning
Doris beskriver K2 huvudsakligen som ett regelbaserat regelverk och K3 som huvudsakligen
principbaserat, men detta uttrycks inte i doktriner som juridisk och ekonomisk litteratur menar
hon. Hon menar att K3 bygger på IFRS for SMEs som ligger närmre den internationella
redovisningen än vad K2 gör.	
  Vidare nämner hon att hela IFRS anses vara principbaserat, vilket
hon kritiserar. Hon menar istället att varje norm måste prövas individuellt. En norm kan vara
mer eller mindre regelbaserad vilket gör att den således blir mer eller mindre principbaserad.
Det finns således nästan alltid utrymme för tolkning av en regel. Doris menar att utformning av
regelverken är en faktor medan tillämpning av regelverken är en annan. Hon menar att K3 ger
möjlighet vid upprättande av årsredovisning att lämna en mer korrekt bild av verkligheten.
Detta beror på att K3-företag utför ett extraarbete med att göra fler bedömningar, vilket gör att
redovisningen anpassas efter företags ekonomiska verklighet. K2 däremot består mestadels av
regler vilket gör att regelverket anses vara en enklare form av redovisning som syftar till
förenkling av årsredovisning.	
  
Skillnader mellan K2 och K3
Doris anser att företag bör göra en helhetsbesiktning, där de reflekterar över hur avancerad deras
redovisning ska vara innan företaget väljer vilket regelverk som ska tillämpas. En begränsad
årsredovisning menar hon kan försvåra utläsningen av fullständig information för intressenter.
Företag som är ute efter en enkel och billig redovisning bör tillämpa K2, då regelverket ställer
mindre krav på kvalificerad information vid upprättning av årsredovisning. K2 har förmånliga
förenklingsregler som kostnadsföring av mindre belopp. Förenklingsregler gör att K2 inte alltid
kan beskriva den ekonomiska verkligheten på ett korrekt sätt. K3 däremot ger möjligheten till
en bättre kvalitativ redovisning och en möjlighet till att fler intressenters informationsbehov
uppfylls. Kvalitén på redovisningen ökar då fler aspekter av verkligheten avbildas, vilket också
ställer krav på högre redovisningskompetens enligt K3. Ett sådant exempel på bedömningar
menar Doris är att materiella och immateriella tillgångars nyttjandeperioder ska uppskattas då
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tillgångarna inte får bestämmas schablonmässigt enligt K3. Därför menar hon att K3 bör
tillämpar om företag förväntas få ytterligare intressenter.	
  
Doris menar även att goodwill kan tänkas ha en stor betydelse vid valet mellan K2 och K3 när
företagsförvärv görs. K2 tillåter endast avskrivning på goodwill till högst fem år oavsett
tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Avskrivningstiden skiljer sig från K3 då goodwill
tillåts skrivas av på högst tio år.	
  
Materiella anläggningstillgångar
Doris menar att komponentavskrivning har stor betydelse för valet då detta tillåts enligt K3.
Dock avskyr företag komponentavskrivning då det är tidskrävande menar hon. Doris menar
även att K2 inte har krav om upplysning i årsredovisningen avseende verkliga värden för
förvaltningsfastigheter, då dessa kan redovisas enligt regler för materiella tillgångar.	
  
K2 tillåter företag att skriva upp materiella tillgångar, dock får endast byggnader och mark
skrivas upp till taxeringsvärde. I K3 tillåts uppskrivning till marknadsvärde, vilket hon anser
påverkar valet av regelverk. Däremot anser hon att nedskrivning inte påverkar valet av
regelverk trots att det förekommer skillnader. Doris förklarar att skillnaden är att
förenklingsregler förekommer i K2 för hur nedskrivningar bör göras. En förenklingsregel i K2
är att poster som understiger 5 000 kronor inte behöver periodiseras oavsett om beloppet är
väsentligt eller inte. Enligt K3 däremot ska väsentliga poster periodiseras utifrån individuella
bedömningar på varje post.	
  
Immateriella anläggningstillgångar
K2 tillåter inte aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar då dessa istället
kostnadsförs. K3 tillåter aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar under vissa
förutsättningar. I K2 tillåts inte uppskrivning av immateriella tillgångar vilket är tillåtet i K3.
Doris menar att därför att det är gynnsamt för K3-företag att kunna skriva upp tillgångar om
exempelvis ett konsultföretag har en hyresrätt, där hyresrätten är företagets största tillgång men
inkluderas inte i näringsverksamheten. Detta menar hon beror på att om företaget råkat ut för
en tillfällig svacka och företaget har brist på eget kapital, finns möjligheten att skriva upp
hyresrätten till ett marknadsvärde. Doris anser dock att nedskrivning av immateriella tillgångar
inte påverkar valet särskilt mycket, då prövning görs innan företag skriver ner en tillgång.
Finansiella anläggningstillgångar
Enligt K2 ska finansiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde medan i K3 kan finansiella
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Doris menar att
säkerhetsredovisning på så sätt tillåts i K3 då företag kan säkra en post genom att skillnader vid
uppgångar och nedgångar utjämnas. K3 ger även revisorer möjlighet att verkställa en
nedskrivning utifrån sina bedömningar då regelverken inte innehåller schablonregler för
nedskrivning som K2 har.	
  
Avsättningar
Doris anser att valet påverkas av avsättningar då redovisningen skiljer sig åt mellan regelverken.
K2 tillåter endast legala förpliktelser medan K3 tillåter avsättningar på grund av legala eller
informella förpliktelse. Valet av regelverk kan få betyelse då ett företag enligt BFNs uttalande
och FARs rekommendation om kontrollbalansräkning, inte får upprätta kontrollbalansräkning
med enbart legala förpliktelser om det är avsatt till informella förpliktelser enligt K3.	
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Uppskjuten skatt
Doris menar att en uppskjuten skatt redovisas som en avsättning. Tanken med K2 är att inga
temporära skillnader ska beaktas mellan redovisat och skattemässigt värde av tillgångar och
skulder. I K3 är det däremot obligatoriskt att redovisa uppskjuten skatt, vilket innebär att fler
temporära skillnader kan uppkomma vid tillämpningen än K2. Doris menar att bedömningar i
redovisningssammanhang gör att uppskjuten skatt kan uppstå. Doris menar därför att
uppskjuten skatt kan ha betydelse då K3 kräver extraarbete för redovisning av uppskjuten skatt.

4.4.3 Intressenter
Doris menar att intressenter är en viktig faktor som företag bör ta hänsyn till då intressenter har
en stor påverkan. Hon menar om företag har en större intressentkrets än endast ägare och
eventuellt kreditinstitut, kräver intressenter mer information än vad K2 ger. Hon anser att K3
uppfyller intressenters informationsbehov bättre än K2, eftersom K3 lämnar mer finansiell
information.	
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5. Analys
Kapitlet inleds med en presentation av studiens analysmodell. Analysmodellen är en
sammanfattande modell som förklarar vilka områden som analyserats utifrån teorin och
empirin. Därefter består kapitlet av kopplingar mellan teorin och samtliga respondenters svar.

5.1 Analysmodell
I nedanstående figur 5.1 sammanställs och tydliggörs teoretiska referensramen med empirisk
data på skillnader mellan regelverken. Analysmodellen behandlar teoretiska referensramens tre
huvudrubriker: Redovisning och beskattning, BFNs K-projekt och Intressenter. BFNs K-projekt
innehåller aspekter som skiljs mellan regelverken gällande: regelbaserad och principbaserad
redovisning, anläggningstillgångar, uppskjuten skatt och avsättningar.
Intressenter

Intressenter

Redovisning och
beskattning

Avsättningar
- Legal förpliktelse

Regelbaserad
redovisning

K3

K2
Uppskjuten skatt
- Tillåts inte
- Aktuell skatt

Avsättningar
- Legal förpliktelse
- Informell förpliktelse

Anläggningstillgångar

Materiella
- Uppskrivning
- Nedskrivning

Immaterialla
- Kostnadsföring
- Nedskrivning

Principbaserad
redovisning

Redovisning och
beskattning

Uppskjuten skatt
- Tillåts
- Aktuell skatt
Anläggningstillgångar

Finansiella
- Anskaffningsvärde
- Nedskrivning

Materiella
- Komponenter
- Uppskrivning
- Nedskrivning

Immaterialla
- Aktivering
- Kostnadsföring
- Uppskrivning
- Nedskrivning

Finansiella
- Anskaffningsvärde
- Verkligt värde
- Uppskrivning
- Nedskrivning

Figur 5.1 Analysmodell: sammanställning över analysområden från teorin och empirin, egen
upparbetning.

5.2 Redovisning och beskattning
Olsson (2012) menar att redovisning och beskattning har en stor betydelse för företag då
samspelet bidrar till att företag uppvisar en rättvisande bild. Rättvisande bild ska tas hänsyn till
i samtliga företag då årsredovisningen ska återspegla företags ekonomiska ställning korrekt
(Drefeldt & Törning, 2013). För att rättvisande bild ska uppstå i ett företag måste sambandet
mellan redovisning och beskattning som materiellt samband tas hänsyn till, vilket gör att företag
upprättar god redovisningssed (SKV, 2014). Redovisningsrådgivare som revisorer granskar
om god redovisningssed har tagits hänsyn till, annars följs det med att revisorer kan stå inför
rätta då de har skyldighet att granska i enlighet med god revisionssed (1 kap. 19 §, Revisorslag
[2001:883]). Samtliga respondenter framhäver att K2 och K3 ger en rättvisande bild, men att
K2 inte ger det i lika stor utsträckning som K3 då K2 är ett förenklat regelverk bestående av

	
  

33	
  

förenklingsregler. Anledningen till att K3 ger en korrektare bild av företags ställning beror på
att fler aspekter tas hänsyn till. Exempelvis har intressenter mer information att hämta från
företag som tillämpar K3 i deras årsredovisning. Årsredovisningen upprättas efter
redovisningsprinciper menar Doris. Hon nämner att det tar längre tid för K3-företag att upprätta
sina årsredovisningar då egna bedömningar och tolkningar kommer göras tillskillnad från K2
som har detaljerad vägledning.

5.3 BFNs K-projekt
5.3.1 Regelbaserad och principbaserad redovisning
August, Birgitta och Claes anser att BFNs införande av K-projektet var nödvändiga, eftersom
en modernisering av redovisningen krävdes. Införandet har gjort att företag lättare kan förhålla
sig till de regler som ställs beroende på företagsstorlek. BFNs förenklingar av redovisning
gjorde att företag får vägledning på hur de kan upprätta sitt årsbokslut respektive
årsredovisning. BFNs förenklingar har även gjort det omöjligt för företag att förbise skatterätten
menar Olsson (2012) som dessutom hävdar att redovisningen i Sverige är starkt korrelerat till
beskattningen. Vidare menar Olsson (2012) om företag följer sitt regelverk upprätthålls
sambandet. Doris menar att stuktureringen av K-projektet är bra, men att kategorierna måste
ändras då dessa inte överrenstämmer helt med ÅRL som exempelvis materiella regler.
August anser att företag som befinner sig i ett mellanskede mellan K2 och K3 ska göra ett antal
bedömningar vid val av regelverk där framtidsvisionen, verksamheten och intressenter ska tas
hänsyn till. Han menar att företag inte endast ska kolla på gränsvärdena för tillämpning av
respektive regelverk utan snarare ta hänsyn till vilken verksamhet företag har för att därefter
kunna välja vilket regelverk som ska tillämpas. Detta styrks även av Törning (2013) som menar
att företag bör noggrant överväga och undersöka sitt val av regelverk innan ett sådant beslut
fattas, då valet bör återspegla årsredovisningens syfte (Ibid.). Även Birgitta är inne på samma
spår då hon menar att om visionen är ständig tillväxt och det är ett gasellföretag, anses K3 vara
det självklara valet eftersom K2 inte tar hänsyn till alla möjliga aspekter som uppstår. K3 tar
däremot hänsyn till alla aspekter då redovisningsrådgivare gör bedömningar utifrån principer.
K3 klassificeras på så sätt som ett principbaserat regelverk av samtliga respondenter. Ett sådant
regelverk definierar Schipper (2003) som full av principer där revisorer ska göra professionella
bedömningar vid årsredovisningen. Detta stöds av samtliga respondenter som menar att ett
principbaserat regelverk ställer krav på redovisningsrådgivare då regelverket består av principer
som uppmanar till bedömningar. Vidare anser Birgitta och Claes att K3 liknar mer den gamla
redovisningen som företag generellt är vana vid innan BFNs skapade K-projektet. Studiens
respondenter menar även att K3 ligger närmre den internationella redovisningen än vad K2 gör,
vilket även stöds av Pramhäll och Drefeldt (2013). Detta då K3 mer eller mindre baseras på
IFRS for SMEs som har internationell status (Ibid.).
Birgitta prognostiserar att företag som ligger på gränsen mellan K2 och K3 kommer föredra
K3, eftersom fullharmonisering har trätt i kraft. Birgitta menar att detta gör att företag som ingår
i koncern föredrar K3 för att koncernen har K3 eller kanske till och med rättar sig efter IFRS.
Företag är mer benägna att redovisa enligt det regelverket som liknar koncernens.
Birgitta och Doris anser att det är viktigt för K3-företag att revisorer har gedigen kunskap i
redovisningsfrågor för att bedömingarna blir korrekta. Detta styrks även av August som menar
det är svårt att bedömma vad som betraktas som rätt eller fel, dock revisorer med gedigen
erfarenhet och kunskap tenderar till att bedömma korrekt. Samtliga respondenter ser fördelen
med företag som redovisar enligt principbaserade K3, eftersom K3 ger en korrektare bild av
företags ställning även om K2 och K3 ger en rättvisande bild i redovisningen. Detta menar
respondenterna beror på att K3-företag lägger mer tid och arbete för att ge en rättvisande bild
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då fler bedömningar görs tillskillnad från K2-företag. En förklaring till att K3 ger en korrektare
bild av företags finansiella ställning än K2 menar Nilsson (2011) beror på att K2 innehåller
väldetaljerade anvisningar för hur redovisningen ska gå till och lämnar inget utrymme för
bedömningar. Reglerna tar inte i alla fall hänsyn till komplexiteten som kan uppstår i företag.
Däremot anser Nilsson (2011) att anvisningar från K2 underlättar jobbet för en
redovisningsrådgivare då inga bedömningar behöver göras, eftersom företag vet att om regler
följs, blir redovisningen alltid korrekt. K2 betraktas som ett regelbaserat regelverk av samtliga
respondenter på grund av sin reglering och tydlighet. August, Birgitta och Claes anser att en
nackdel med ett regelbaserat regelverk som K2 är att företag känner generellt större osäkerhet
i K2 än K3 om vissa bestämmelser saknas då K2-företag är vana vid tydlighet och reglering.

5.3.2 Skillnader mellan K2 och K3
Materiella anläggningstillgångar
August menar att den största skillnaden mellan regelverken gällande materiella tillgångar är
komponentavskrivning. K2-företag får inte redovisa materiella tillgångar i enlighet med
komponentansatsen. På så sätt får inte tillgångar delas upp i komponenter eftersom inom K2
finns schabloner för nyttjandeperioder angivet (BFNAR 2008:1). K2 ger därmed företag
vägledning när det gäller nyttjandeperiod för maskiner och inventarier, då nyttjandeperioden
schablonmässigt uppgår till fem år (Ibid.). Samtliga respondenter menar att K3 är smidigare då
egna bedömningar görs, dock är det mer tidskrävande. Att det är tidskrävande menar August
och Doris ligger i att företag som tillämpar K3 ska identifiera varje komponent på exempelvis
en fastighet. August nämner att de vanligaste komponenterna i en fastighet brukar vara mark,
stomme, tak och installation, vilka delas upp och skrivs av separat. Företag som använder sig
av komponentansatsen menar Pramhäll (2012) ska bestämma vilken förbrukning på tillgången
som är av väsentlig betydelse för att sedan dela in förbrukningen i komponenter. Därefter sker
avskrivning på varje enhet separat (Ibid.).
August, Claes och Doris menar att uppskrivning av materiella tillgångar påverkar valet av
regelverk. Detta menar respondentern beror på att K2 tillåter endast uppskrivningar av mark
och byggnader till taxeringsvärde medan K3 inte har sådana begränsningar vid uppskrivning.
Birgitta delar inte övriga respondenters åsikt då hon anser att uppskrivning inte påverkar valet
av regelverk, då uppskrivning sällan förekommer. Däremot är samtliga respondenter eniga om
att nedskrivning inte påverkar valet så avsevärt då det sällan görs på grund av att
redovisningsrådgivare arbetar med stora avskrivningar.
Immateriella anläggningstillgångar
Samtliga respondenter menar att valet mellan K2 och K3 kommer att påverkas av immateriella
tillgångar. Företag som tillämpar K2 får inte aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella
tillgångar (Svensk Redovisning, 2014). Istället ska utgifterna kostnadsföras som FoU-arbete i
redovisningen (Holmström, 2016). August, Birgitta och Claes menar att mindre
utvecklingsföretag bör byta till K3 då regelverket tillåter aktivering av utgifter för FoU. Därför
ska företag som anses växa kraftigt, reflektera över sin verksamhet och framtida vision. Därmed
faller K3 naturligt som tar hänsyn till denna aspekt. August, Claes och Doris är eniga om att
uppskrivning påverkar företags val av regelverk, då K3-företag skriva upp immateriella
tillgångar och på så sätt uppvisa högre eget kapital. Doris menar att det är gynnsamt för
konsultföretag som tillämpar K3, att kunna skriva upp immaterialla tillgångar som hyresrätt till
marknadsvärden om företag råkar ut för tillfälliga svackor och har brist på eget kapital.
Uppskrivning på immateriella tillgångar får inte ske enligt K2 (BFNAR 2008:1). Däremot har
K3-företag rätt till uppskrivning om en tillgång har ett bestående och tillförlitligt värde som
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väsentligt överstiger det bokförda värdet (BFN, 2012a). Tillskillnad från uppskrivning får K2företag enbart skriva ner tillgångar enligt de regler som förekommer för materiella tillgångar
(SRF, 2016c). Studiens respondenter menar att nedskrivning sällan förekommer och därmed
påverkar nedskrivning inte företagsvalet. Dessutom ska företag som tillämpar K3 pröva skriva
ner samtliga immateriella tillgångar samt egenupparbetade immateriella tillgångar som inte är
faställda på balansdagen (Drefeldt & Törning, 2013).
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar ska redovisas till dess anskaffningsvärde enligt K2 (BFNAR 2008:1).
Enligt K3 förekommer däremot möjligheten att redovisa finansiella tillgångar till antingen
anskaffningsvärde eller verkligt värde (Drefeldt, 2012). August och Claes anser att K3 kommer
att vara aktuellt för till exempel investmentbolag, eftersom en del av sådana företags tillgångar
redovisas till verkligt värde. Därför menar de att sådana företag bör tillämpa K3 då regelverket
ger en korrektare bild av företag. Det är gynnsamt för företag att kunna värdera sina finansiella
tillgångar till verkligt värde vid inlåning. Även Doris är inne på samma spår som August och
Claes som menar att säkerhetsredovisning tillåts i K3, då företag kan säkra en post. Detta menar
Doris sker när företag utjämnar skillnader vid uppgångar och nedgångar.
Nedskrivning av finansiella tillgångar sker om de totala tillgångarna understiger på balansdagen
det totala redovisade värde med mer än 10% av eget kapital vid årets början eller 25 000 kronor
(BFNAR 2008:1). Broberg (2011) menar att K2 innehåller därmed beloppsmässiga regler. Trots
att nedskrivning av finansiella tillgångar förekommer, anser samtliga respondenter att valet
mellan K2 och K3 inte kommer påverka deras arbete då nedskrivning sällan förekommer.
Däremot i K3 förekommer inga beloppsmässiga regler för nedskrivning (Drefeldt, 2012). I K3
ska nedskrivning prövas för minsta kassagenererade enheten. Nedskrivningsprövning som görs
ska verkställas i enlighet med K3, eftersom det överensstämmer med RR 16 och IAS 36
(Holmström, 2016). I K3 tillåts företag skriva upp sina tillgångar om tillgångarna har ett
bestående och tillförlitligt värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet (BFN, 2012a).
Däremot gäller samma regler för uppskrivning i K2 som vid immateriella tillgångar, att
finansiella tillgångar inte får skrivas upp (BFNAR 2008:1).
Avsättningar
En avsättning kan redovisas på grund av två förpliktelser, legala eller informella förpliktelser
(BFNAR 2012:1). Avsättningar är ovissa till belopp samt tidpunkt för infriandet av avsättning
(3 kap. 9 § ÅRL). Respondenterna menar att informella förpliktelser endast förekommer i K3.
August menar att K2 inte tillåter företag redovisa avsättningar på grund av informella
förpliktelserna, vilket gör att företag uppvisar ett bättre eget kapital i sin redovisning.
August och Claes delar åsikten att redovisning av avsättningar inte påverkar valet avsevärt
mycket, vilket beror på att företag ofta redovisar avsättningar på grund av legala förpliktelser.
Birgitta och Doris menar att avsättningar kan påverka valet då redovisningen skiljs åt om K3företag väljer att redovisa avsättningar på grund av informell förpliktelse. Företag måste vid
eventuella rättstvister redogöra för sina bedömningar medan K2 har tvingande regler för legal
förpliktelse.
Uppskjuten skatt	
  
Inkomstskatt består av aktuell och uppskjuten skatt som funnits under en ett års period i företag.
Drefeldt och Törning (2013) menar att uppskjuten skatt uppstår när företag har en skattefodran
eller skatteskuld som regleras efter det kommande räkenskapsåret. Däremot består aktuell skatt
av företagets skattekostnad som funnits i företaget under året (K3 p. 29.10-29.13). August,
Claes och Doris menar att uppskjuten skatt kan påverka valet. August och Claes menar att detta
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kan bero på vilken bransch företag befinner sig i. Vidare menar de att K2 inte tillåter företag
redovisa uppskjuten skatt. K3-företag tillåts redovisa uppskjuten skatt om en temporär skillnad
skulle uppstå. August menar att en temporär skillnad mellan skattemässigt och redovisat värde
uppstår när en uppskjuten skatteskuld uppkommer. August beskrivning av uppskjuten skatt får
stöd av övriga respondenter. Däremot påstår Birgitta att om uppskjuten skatt dyker upp i K2 är
det troligt att det förekommer i obeskattade reserver.

5.4 Intressenter
Deegan och Unerman (2013) anser att relationen som information har mellan företag och dess
intressenter har betydelse. Denna relation gör att K2- och K3-företag måste återspegla sin
redovisning på ett rättvist sätt. Intressenter ska kunna skapa sig en uppfattning om företag
genom att utläsa en korrekt årsredovisning. Detta för att intressenter ska ha möjligheten att
kunna fatta välgrundade beslut (Drefeldt & Törning, 2013; Thomasson et al., 2010; Fields et
al., 2001). Fields et al. (2001) samt Doris anser även att företag bör reflektera över hur
avancerad deras årsredovisning ska vara. En begränsad och simpel årsredovisning kan öka
komplexiteten för intressenter att utläsa fullständig information. Därför förespråkar Fields et al.
(2001) att företag ska vara utförlig och tar hänsyn till många aspekter vid upprättandet av sin
årsredovisning, eftersom det kan vara gynsamt för intressenter men framförallt företag om
redovisningen anses mer användbar. Även August, Birgitta och Claes håller med om detta då
intressenter kan påverka ett företags val av K2 eller K3 och därför är det av väsentlig betydelse
att en rättvis och användbar redovisning ges av företag. Samtliga respondenter är eniga om att
kostnaden är större för företag att redovisa enligt K3 där redovisningen är mer tidskrävande än
K2. Fler aspekter tas hänsyn till enligt K3 som exempelvis värdering av finansiella tillgångar
till verkligt värde. Detta blir i sådana fall priset för att kunna ha en mer användbar
årsredovisning gentemot sina intressenter menar respondenterna i vår studie.
Det förekommer indikationer på när K2 och K3 bör tillämpas genom påverkan av intressenter.
Ett sådant exempel anser Claes kan vara om kreditinstitut mer eller mindre är den huvudsakliga
intressenten medan andra intressenter som kunder, konkurrenter och leverantörer inte har lika
stort inflytande i ett företag. I ett sådant läge är det oftast en indikation på att företag ska tillämpa
K2. Detta beror på att sådana företag är beroende av enstaka intressenter, i detta fall
kreditinstitut. Det förekommer även indikationer på när företag bör tillämpa K3 menar August
och Birgitta. De anser att en sådan indikation är när företag har intressenter som extern styrelse
och externa ägare. Birgitta nämner även att valet mellan K2 eller K3 kan påverkas av vilken
typ av verksamhet företaget bedriver. Detta styrks även av August och Claes som tar upp
intressenter, framtidsvision och versamhet som avgörande faktorer för vilket regelverk företag
ska rätta sig efter. August och Claes anser att om ett företags vision är att börsnoteras i framtiden
eller om företaget får ytterligare viktiga intressenter som leverantörer som samarbetspartners,
blir det naturligt att tillämpa K3. Detta för att K3 anses av samtliga respondenter ger en
korrektare bild av företags ställning med tanke på att regelverket tar hänsyn till komplexa
transaktioner som sker när företag har många intressenter. K2 är i sådana fall inte tillräcklig för
sådana företag då regelverket endast är till för företag vars verksamhet inte är komplext och har
simpla transaktioner.
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6. Slutsats
Detta kapitel redogör slutsatser och är studiens sista kapitel. I detta kapitel presenteras
studiens slutsatser som gjorts från teoretisk och empirisk data som syftar till att besvara
studiens problemformulering. Studiens huvudsakliga slutsatser är fetstilta och kursiva.
Nedanför respektive slutsats förekommer brödtext som förklarar slutsatserna på ett djupare
plan. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning.

6.1 Studiens slutsatser
Vår studie tar upp väsentliga skillnader mellan K2 och K3 som identifierats genom en
pilotintervju. Dessa skillnader har analyserats för att kunna besvara följande frågeställning:
§   Vad anser redovisningsrådgivare förklarar företags val av K3 framför K2?
Redovisningsrådgivarna anser att företag med komplex verksamhet ska redovisa enligt K3
då regelverket tar hänsyn till flera aspekter. K3 ger därför en korrektare återspegling av
verksamheten.
Mestadels av företagen i Sverige är inte insatta i K2 och K3 trots att de berörs av regelverken.
Detta gör att företag är i behov av externa rådgivare som redovisningsrådgivare som förklarar
kraven som ställs för att tillämpa respektive regelverk, vilket även får medhåll av Drefeldt
(2014), Svanström och Sundgren (2012). Samtliga respondenter anser att K3 är ett komplext
regelverk och ska därför redovisas av företag med komplex verksamhet. De är eniga om att
redovisning och beskattning är viktig, eftersom samtliga regelverk ska ta hänsyn till sambandet.
Även Olsson (2012) delar respondenternas åsikter som menar att redovisningen i Sverige är
starkt korrelerat till beskattningen då den civilrättsliga redvisningen utformas efter skatterätten.
Studiens respondenter är eniga om att K3 ger en korrektare bild av ett företag, vilket beror på
att flera aspekter tas hänsyn till då bedömningar och värderingar görs. Detta har sin grund i att
K3 består av principer som ökar flexibiliteten i redovisningssammanhang, vilket leder till att
företagsintressenter finner årsredovisningen mer användbar och informativ än K2-företags
årsredovisning. En av studiens respondenter anser att K3-företags årsredovisning är lättare att
utläsa vid eventuella kreditbedömningar för kreditinstitutioner. Detta menar respondenten beror
på att K3 tillåter företag värdera finansiella tillgångar till verkligt värde medan i K2 ska
finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde, vilket får medhåll från övriga
respondenter.
Redovisningsrådgivarna anser att företag i fastighetsbranchen eller liknande branscher ska
tillämpa K3 då komponentavskrivning tillåts, tillskillnad från K2. Det är av väsentlig
betydelse att fastighetskomponenter identifieras och skrivs av separat. K3 ger företag fler
möjligheter i redovisningen då uppskrivning av samtliga anläggningstillgångar tillåts.
Tre av respondenterna anser att K3 gynnar företag i fastighetsbranschen eller liknande
branscher då komponentavskrivning av materiella tillgångar tillåts. I fastighetsbranschen ska
fastigheter identifieras och skrivas av separat vilket gör att sådana företag måste tillämpa K3.
Tre av respondenterna anser att uppskrivning av materiella tillgångar är en påverkande faktor
då K2-företag endast får skriva upp värdet på mark och byggnader till taxeringsvärde. Fördelen
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med K3 är att sådana begränsningar inte existerar då samtliga materiella tillgångar skrivs upp
till marknadsvärde.
Redovisningsrådgivarna anser att företag som förväntas expandera ska tillämpa K3, då
aktivering av egenupparbetade immaterialla tillgångar tillåts.
Samtliga respondenter anser att K3 gynnar företag, eftersom regelverket tillåter aktivering av
utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar som FoU medan i K2 ska utgifterna
kostnadsföras. Tre av respondenterna anser att företag som befinner sig i ett expanderande
skede ska aktivera sådana utgifter, eftersom en korrektare återspegling av företags ställning ska
redovisas i årsedovisningen. Dessa tre respondenter anser att uppskrivning av immateriella
tillgångar enligt K3 är gynnsamt för ett konsultföretag som har brist på eget kapital, eftersom
företaget har möjligheten att skriva upp hyresrätten till ett marknadsvärde om hyresrätten är
företagets största tillgång.
Redovisningsrådgivarna anser att investmentbolag eller liknande företag ska tillämpa K3 då
finansiella tillgångar har möjlighet att redovisas till verkligt värde.
Tre av respondenterna anser att värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde, gynnar
företag vid inlåning av likvida medel. Värdering till verkligt värde av finansiella tillgångar
tillåts endast i K3. Detta för att verkligt värde ger relevant och tillförlitlig redovisning av
finansiella tillgångar vid kreditbedömning från kreditinstitutioner. Invenstmentbolag eller
liknande företag är skyldiga till att redovisa sina finansiella tillgångar till verkligt värde, vilket
resulterar till att K3 ska upprättas.
Samtliga respondenter anser att företag som redovisar enligt K2 inte ger en lika komplex och
uppriktig bild av företags ställning som K3 då finansiella tillgångar endast redovisas till
anskaffningsvärde. En ytterligare fördel med K3 är att regelverket tillåter uppskrivning av
finansiella tillgångar om det bestående och tillförlitliga värdet väsentligt överstiger det bokförda
värdet. Denna faktorn resulterar till att K3-företag återspeglar en korrektare bild av sin
verksamhet till företagsintressenter som kreditinstitutioner (BFN, 2012a).
Samtliga respondenter anser att K3 ger en större valmöjlighet för företag angående hur de vill
presentera sin årsredovisning då K3 tillåter avsättning på grund av legala eller informella
förpliktelser medan K2 endast tillåter legala förpliktelser.
Redovisningsrådgivarna anser att företag i fastighetsbranschen ska tillämpa K3 då
uppskjuten skatt ska tas hänsyn till.
Två av respondenterna anser att företag som är verksamma inom fastighetsbranschen ska
tillämpa K3, eftersom uppskjuten skatt ska redovisas. Pramhäll (2012), Pramhäll och Drefeldt
(2013) instämmer med de två respondenterna då K2 inte tillåter uppskjuten skatt, eftersom
tanken är att uppskjuten skatt inte förekommer i K2. K2-företag tillämpar därför ett så kallad
omvänt samband, då skatterättsliga särregler förekommer. Dessa särrregler återspeglas i K2företags årsredovisning (Alhager & Alhager, 2003; Bjuvberg & Kellgren, 2008). K3-företag
däremot som ska redovisa uppskjuten och aktuell skatt har ett formellt samband, då företag
tillämpar särskilda skatterättsliga regler som ställer skattemässiga krav på företags redovisning
(SKV, 2013).
Redovisningsrådgivarna anser att företag med vision om framtida tillväxt ska tillämpa K3.
Studiens respondenter anser att företag påverkas av sina intressenter och därför ska dessa tas
hänsyn till. Två av respondenterna anser att företag som har externa parter som styrelse och
ägare ska tillämpa K3, eftersom företaget bedriver således en komplex verksamhet och har
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många företagsintressenter. Övriga respondenter instämmer med de två respondenterna om att
företag som bedriver en komplex verksamhet med stor intressentkrets ska tillämpa K3. Detta
menar samtliga respondenter beror på att intressenters informationsbehov tillgodoses på ett
bättre sätt än om sådana företag tillämpar K2, vilket resulterar till att intressenter får en mer
uppriktig tolkning av företaget. Deegan och Unerman (2013) instämmer med samtliga
respondenter som menar att information och upplysning har en betydande relation mellan
företag och dess intressenter.
Två av respondenterna anser att K3 är gynnsamt för företag som vill börsnoteras i framtiden
eller förväntas skapa hållbara relationer till sina leverantörer då K3 är ett komplicerat regelverk
tillskillnad från K2 som är förenklat. Komplexiteten anser samtliga respondenter beror på att
K3 mer eller mindre är baserat på IFRS for SMEs som har internationell status. Pramhäll och
Drefeldt (2013) stödjer respondenternas motivering.
En avslutande faktor som talar för att K3 föredras av företag som befinner sig i ett mellanskede
mellan K2 och K3, menar en av respondenterna beror på att fullharmonisering har trätt i kraft.
Respondenten anser företag som ingår i koncern vill känna koncerntillhörighet och väljer
således K3 om koncernen har K3 eller IFRS. Sådana företag tenderar till att redovisa enligt det
regelverk som liknar koncernens.

6.2 Framtida forskning
K-projektet är under ständig utveckling, då regelverken trädde kraft i början på 2014. Ett år
senare blev samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar tvugna att upprätta sina års- och
koncernredovisningar i enlighet med K2 eller K3. Studien identifierar anledningar till varför
företag väljer att tillämpa K3. Däremot fann vi ett intressant område under intervjuprocessen
då information om att fullharmonisering har trätt i kraft under 2016, vilket kan medföra att
företag byter från K2 till K3. Således antas företag under kommande år vara mer bekanta med
regelverken. Vidare studie kan på så sätt göras inom detta område, nämligen att undersöka hur
företag resonerar vid ett eventuellt byte från K2 till K3 eller att forskningen istället fokuserar
sig på företagssidan istället för redovisningsrådgivares perspektiv. På så sätt kan framtida
forskning fokusera på empirisk data som hämtas från företag som står i ett mellanskede mellan
K2 och K3, då företagsperspektivet står i fokus. Givetvis kan även en liknande studie
genomföras som komplement till vår studie, då redovisningsprinciper och andra typer av
skillnader kan redogöras och analyseras.
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Bilagor
Bilaga 1 – Intervjuguide och operationalisering
Operationalisering
1. Kan du berätta lite kort
Presentation av
om dig själv och vad du
respondenten
BFNs K-projekt

arbetar med?
2. Hur ser du på BFNs Kprojekt? Motivera!
Regelbaserad och
principbaserad
redovisning

Skillnader mellan K2
och K3

	
  

3. Hur ser du på K2
och K3 som
regelbaserat
respektive
principbaserat?
4. Vilket av K2 eller
K3 anser du ger en
mer korrekt bild av
företags redovisning?
Varför?
5. Vilka för- eller
nackdelar ser du med
K2?
6. Vilka för- eller
nackdelar ser du med
K3?
7. Är det vanligt att
företag byter från K2
till K3 eller vice
versa? Varför/Varför
inte?
8. Vilka anser du är
de väsentliga
skillnaderna mellan
K2 och K3?
9. Påverkas valet
mellan K2 och K3 av
följande skillnader…

a) Materiella
tillgångar
b) Immateriella
tillgångar
c) Finansiella
tillgångar
d) Avsättningar
e) Uppskjuten
skatt

46	
  

Intressenter

	
  

10. Påverkar intressenter
ett företags val av K2
eller K3?
11. Hur ser du på
jämförbarheten mellan
K3-företag och andra
länders onoterade
företag?
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