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Abstract 
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Purpose: The purpose with this empirical study is to investigate how many 

companies have chosen to apply the K2 framework and see why 

the remaining companies have chosen not to.  

 

Methodology: A choice of a quantitative approach has been applied to collect 

information and create a foundation for the problem. Furthermore 

a qualitative approach has been selected to cover the remains. 

 

Theoretical perspective: This section contains a presentation of the agency theory, the 

institutional theory, the k-project and a comparison of K2 and the 

existing regulation. 

 

Results: Three out of 143 companies applies BFNAR 2008:1. 13 out of 

143 companies use self-generated intangible fixed assets. Out of 

29 contacted companies only three know about K2. The 29 

companies are from various lines of business within an area.  

 

Conclusion: The conclusion of our research is that the majority of the 

companies did not reject to use the K2 regulations. They just did 

not know it existed. The two contacted companies that already 

applied K2 had an accounting consultant who chose it. Thus, the 

companies did not make an active choice to apply K2. 

 

Key words: K-project, K2 regulation, BFNAR 2008:1, accounting, 

simplification project 



 

Abstrakt 

 
 

Titel:   K2-regelverk – En empirisk studie om varför företag inte väljer att 

tillämpa BFNAR 2008:1. 

Seminariedatum:  15 januari 2010 

Kurs:  Företagsekonomi C, redovisning 

Författare:  Behnaz Biazar, Mårten Gertow 

Handledare:  Ogi Chun 

Syfte: Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur många 

företag som valt att tillämpa K2-regelverk och ta reda på varför de 

resterande företagen inte tillämpar det.  

 

Metod: Ett val av en kvantitativ metod har använts för att samla 

information och skapa en grund för problemet. Dessutom har en 

kvalitativ metod valts för att täcka kvarstående.  

 

Teoretisk referensram: Det här avsnittet innehåller en presentation av agent teorin, 

institutionell teori, K-projektet samt en jämförelse av K2 och 

gällande regelverk.  

 

Resultat: Tre av 143 företag tillämpar BFNAR 2008:1. 13 av 143 företag 

använder sig av egna upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. Av 29 kontaktade företag känner bara tre 

till K2. De 29 företagen är från olika branscher inom ett område. 

 

Slutsats: Slutsatsen av vår forskning är att majoriteten av företagen inte 

avvisade K2-regelverk. Istället visste de inte att förordningen 

existerade. De två av tre kontaktade företagen som redan tillämpar 

K2 hade en redovisnings konsult som gjorde valet åt dem. Således 

har företagen inte gjort ett aktivt val att själva tillämpa K2.  

 

Nyckelord: K-projektet, K2-regelverket, BFNAR 2008:1, redovisning, 

förenklingsprojekt 



 

Förkortningar 

 

BFN – Bokföringsnämnden 

BFNAR – Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2008:1 – K2-regelverket 

IASB – International Accounting Standards Board 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

ITC – Informations- och kommunikationsteknologi 

RR – Redovisningsrådet  

SME – Small and medium-sized entities 

ÅRL – Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 
 

1.1  Bakgrund  

I takt med att köp och säljaktiviteterna ökade blev tilliten till människans minne mer osäker.
1
 För att 

minimera riskerna för missvisning beskrevs enklare former av ekonomiska transaktioner på 

skrifttavlor.
2
 Dubbelbokföring upprättades för att ge information om in- och ut betalningar samt olika 

typer av varor.
3
  Tidigare fanns den enkla bokföringen men den lämpade sig dåligt när många 

transaktioner uppstod. Den enkla bokföringen noterar transaktionen en gång och visar exempelvis att 

företagets kassa har minskat medan den dubbla bokföringen noterar två gånger genom en bokföring 

av var kapitalet är taget samt var den tagit vägen.
4
 Sedan dess har, beroende på användarnas behov, 

olika bokföringssystem tillämpats och utvecklats till det som används idag.
5
 

 

Genom historien har det funnits två olika sätt att redovisa som haft störst invekan på utvecklingen av 

redovisning; den anglosaxiska och den kontinentala traditionen.  De anglosaxiska och kontinentala 

traditionerna grundar sig och skiljer sig på ett civilrättsligt plan. Den kontinentala härstammar från 

romersk rätt och är tydligt baserade på nedskrivna lagar. Bolagsrätten har till stor del påverkats och 

reglerats av den civilrättsliga traditionen. Då redovisningslagstiftningen har en stark koppling till 

skattelagstiftningen har även den influerats. Denna tradition fokuserar på en redovisning som 

stämmer med lagen och har verkat i de flesta västeuropeiska länder. 
6
 

 

Den anglosaxiska traditionen är däremot i högre grad baserad på oskrivna lagar i form av seder som 

sedan har kompletterats med prejudikat i domstolar. Bolagsrätten samt redovisningen har i dessa 

länder inte i samma omfattning influerats av lagstiftningen utan istället av redovisningsprofessionerna 

(bland annat revisionsbyråerna) i respektive land.  Denna tradition fokuserar mer på att ge en 

rättvisande bild av ett bolag och har präglat bland annat USA, Storbritannien, Holland och Irland.
7
 

 

                                                   
1
 Nationalencyklopedin . Sökord ”Dubbel bokföring”, 2009-12-12 

2
 Gröjer, Jan-Erik. 2002. Grundläggande redovisningsteori. 5:e uppl. Studentlitteratur. Lund. s. 143 

3
 Nationalencyklopedin . Sökord ”Dubbel bokföring”, 2009-12-12 

4
 Gröjer, 2002. s. 144 

5
 Nationalencyklopedin . Sökord ”Dubbel bokföring”, 2009-12-12 

6
 Smith, Dag. 2006. Redovisningens språk. 3:e uppl. Studentlitteratur. Danmark. s. 67-70 

7
 Ibid. s. 67-70 
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I och med den konstanta ökningen av handel och affärer mellan länders gränser har uppfattningen om 

gemensamma redovisningsregler tilltagit i intresse. Även EU fortsätter att engagera sig i utvecklingen 

av globala redovisningsstandarder genom att förenkla transaktionerna mellan EU-länderna.
8
  

 

“Financial information is a form of a language. And if the language of financial information 

is to be put to use, so that investment and credit decisions can more readily be taken, it 

should not only be intelligible, it should also be comparable. 

International differences in accounting standards should be narrowed. Although this may 

seem to be an impossible chasm, it can be achieved – if enough countries are willing. 

 

- De Bryjne, 1980, the president of Royal Dutch Petroleum Company
9
 

 

Idag krävs en vidsträckt kunskap inom redovisningssystemet, då redovisningsreglerna har blivit mer 

komplicerade i takt med en mer komplex verklighet.
10

  Då Sverige ingår i EU har även vi en strävan 

efter att harmonisera redovisningsstandarder så att det blir förenklat och mer jämförbart.
11

  

Redovisning i Sverige är grundat på årsredovisningslagen och bokföringslagen. Syftet med 

regelverken är att alla som är skyldiga att redovisa ska nyttja samma regler och metoder.
12

 

Ambitionerna att ytterligare förenkla, som erbjuds genom EG:s redovisningsdirektiv, bör enligt EU 

utnyttjas av de små och medelstora företagen i Sverige.
13

  

 

Bokföringsnämnden (BFN) är en myndighet under regeringen som har huvudansvaret att  utveckla 

god redovisningssed för Sveriges företag. Nämnden ger med jämna mellanrum ut regler, normer, 

allmänna råd samt informationsmaterial inom bokföring och offentlig redovisning.
14

 BFN har enligt 

regleringsbrevet som mål att bland annat arbeta mot en förbättring av standarder för mindre och 

medelstora företags bokföring samt att förenkla och anpassa till användarnas behov.
15

 Då 

administrativa kostnader hänger samman med redovisningsregler som företagen måste följa är 

regeringens målsättning med förenklingsarbetet att minska dessa kostnader
16

. Därmed startade BFN 

                                                   
8
 Rudy A. Jacob and Christian N. Madu. 2004. Are we approaching a universal accounting language in five years?. 

Foresight. Vol. 6 nr. 6. s. 357 
9
 Ibid. s. 357 

10
 Precht, Elisabeth. 2007. Förenklingar - är lätt att säga men svårt att göra. Balans. Nr 8-9 

11
 Rudy, 2004. s. 356-363 

12
 Broberg, A. 2007. Förslag till nya redovisningsregler för aktiebolag K2. Björn Lundén Information AB. Näsviken. 

13
 Precht, 2007.  Nr 8-9 

14
 Bokföringsnämnden. Om BFN: http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx, 2010-01-03 

15
 Bokföringsnämnden. Regleringsbrev 2009: http://www.bfn.se/bfn/regleringsbrev09.pdf, 2010-01-03 

16
 Riksdagen. 2007:78 Ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2007:78, 2010-01-10 

http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx
http://www.bfn.se/bfn/regleringsbrev09.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2007:78
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år 2003 en normering av företagen på en kategorinivå istället för ämnesområde, det som kom att 

kallas k-projektet
17

.   

 

Huvudsyftet med K-projektet är att ge företagen möjlighet att välja ett väsentligt förenklat regelverk. 

Projektet delas in i vad man kan kalla fyra olika klasser eller kategorier. I den första kategorin som 

kallas K1 hamnar enskilda näringsidkare, handelsbolag med fysiska ägare och ideella föreningar som 

inte har en nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor per år.   

Den andra kategorin kallas K2 och fastställdes år 2008. För att hamna i den kategorin måste företaget 

uppfylla ett krav där minst två av tre kriterier måste vara uppfyllda. Kravet innefattar att företagets 

nettoomsättning inte överstiger 50 miljoner per år, nettotillgångarna får inte överstiga 25 miljoner 

kronor på år samt mindre är 50 personer anställda.  

Kategori nummer tre, K3, är huvudalternativet för företag när en årsredovisning upprättas. De företag 

som inte klassar sig in under K1 och K2 hamnar här.
 18

Undantaget är de företag som hamnar i den 

sista kategorin K4, där i allmänhet börsnoterade företag som tillämpar IFRS regelverk hamnar. 
19

 

 

1.2  Problemdiskussion 

K2-regelverket är utformat av BFN för att främst förenkla och anpassa redovisningen för små 

aktiebolag genom att exempelvis göra det enklare, billigare och mindre tidskrävande.
20

 Något som 

skulle vara intressant att få svar på är i vilken utsträckning det nya regelverket har påverkat de företag 

som valt att tillämpa dessa regler om det går att få svar på. Har BFN inte lyckats fullt ut med att 

informera om det nya regelverket om det visar sig att i princip inga företag tillämpar K2.  

En aspekt av K2-regelverkets effektivitet kan ses på de företag som har egenupparbetade immateriella 

tillgångar och kanske därmed inte vill använda det nya systemet då det kan stjälpa företaget då en 

sådan post inte är tillåten att aktivera. I praktiken kan regelverket alltså i vissa fall göra situationen 

mer komplex för företagen, vilket är motsatsen till regelverkets syfte.  

 

Till en början är det intressant att se hur många företag som har valt att tillämpa BFNAR 2008:1 för 

2008 års årsredovisning. Därmed är det relevant att undersöka om de företagen som använder 

BFNAR 2008:1 upplever någon skillnad med hänseende på kostnad och förenkling samt varför de 

                                                   
17

 SRF Konsult. Bokföringsnämndens K-projekt: http://www.srfkonsult.se/srfmedia/rk0706_28.pdf, 2010-01-03 
18

 Bokföringsnämnden. Den nya normgivningen: http://www.bfn.se/AKTUELLT/Ny-normgivning.pdf, 2010-01-03 
19

 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 2008. Årsredovisning enligt K2-reglerna: introduktion till och diskussion kring det 

nya regelverket. Studentlitteratur. Lund  s. 13-15 
20

 Bokföringsnämnden. Regleringsbrev 2009: http://www.bfn.se/bfn/regleringsbrev09.pdf, 2010-01-03 

http://www.srfkonsult.se/srfmedia/rk0706_28.pdf
http://www.bfn.se/AKTUELLT/Ny-normgivning.pdf
http://www.bfn.se/bfn/regleringsbrev09.pdf
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valt att tillämpa regelverket. För att belysa undersökningsfenomenen från det motsatta perspektivet är 

det intressant att undersöka varför resten av företagen inte tillämpar BFNAR 2008:1. En viktig aspekt 

för studien innefattar företag som har egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar genom att 

ta reda på om denna post har en relevant koppling till företagens val av redovisningsmetod. Även 

vilken bransch respektive företagen verkar i kan vara en väsentlig aspekt att titta på. Vidare kan även 

dessa företags soliditet granskas för att ta reda på hur mycket den skulle sjunka med om de 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångarna inte får aktiveras som tillgång i 

balansräkningen. Soliditeten är ett mått på hur företagens betalningsförmåga är på lång sikt. Alltså 

vilken motståndskraft företagen har mot framtida förluster. Skulle förluster förekomma flera år i rad 

drabbas det egna kapitalet i första hand och kan i sin tur leda till att företagets långivare begär 

företaget i konkurs för att säkra sig.
21

 

 

1.3  Syfte 

Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur många företag som valt att tillämpa K2-

regelverket och ta reda på varför de resterande företagen inte tillämpar det. 

 

1.4  Avgränsning 

Kopplingen mellan redovisning och beskattning kommer inte att inneslutas i denna studie då denna 

aspekt är för omfattande. Endast mindre aktiebolag med årsredovisning från senast 2008 presenteras i 

listan på företag. Granskningen utgår från företagens perspektiv och kommer därmed inte ses från 

redovisningsbyråers eller redovisningskonsulters synvinkel.  

 

 

                                                   
21

 Thomasson, Jan. m.fl. 2006. Den nya affärsredovisningen. 17:e uppl. Liber AB. Malmö. s. 356 
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2. Metod 
 

Avsnittet inleds med en presentation av den kvantitativa och kvalitativa ansatsen som antagits. Vidare 

redogörs även hur urvalet och datainsamlingen har utförts samt empirins trovärdighet. 

 

2.1  Metodtriangulering 

En metodtriangulering består av en kombination av en kvalitativ och kvantitativ metod. Triangulering 

innebär att kunna se ett fenomen från flera olika perspektiv. Valet att tillämpa denna metod beror på 

att det ger en utförligare bild av detta undersökningsfenomen. 
22

 

Den kvantitativa ansatsen ger grundlig information för att kunna studera syftet, men en kvalitativ 

ansats antas för att komplettera och förklara det.
 
  

 

2.1.1 Kvantitativ metod 

Mätningarna inom kvantitativ ansats ger en pålitlig grund för undersökningsfenomen och är lätt att 

kontrollera av andra då den inte baseras på intryck utan på mätbara resultat. Analysen sker lättgående 

och kan presenteras på ett tydligt sätt med hjälp av tabeller och diagram. Stora volymer data med 

många variabler och enheter kan vara negativt då undersökningen blir allt för komplex. 
23

  

 

För att på bästa sätt studera syftet har en granskning av 143 stycken 2008-års årsredovisningar gjorts. 

De 143 företagen innefattas av samtliga företag i Kista som uppfyller kriterierna för att få tillämpa 

K2:s regelverk. Dessa kriterier nämns under rubriken K-projektet i teoriavsnittet. I årsredovisningarna 

har sökning av redovisningsmetod skett för att ta reda på vilka lagar eller råd som respektive företag 

har valt att upprätta sina årsredovisningar i enlighet med. En insats har gjorts för att undersöka hur 

många av dessa företag som har egenupparbetade immateriella tillgångar, om det skulle visa sig att 

det har någon påverkan. Mätbara resultat kan tas fram av en granskning av dessa företags nuvarande 

samt nyberäknade soliditet. 

 

2.1.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie tränger in på djupet på ett begränsat område och är effektiv på att hantera 

komplexa situationer. Metoden är användbar vid belysning av specifika perspektiv, men detta kan 

                                                   
22

 Denscombe, Martyn. 2009. Forskningshandboken. 2:a uppl. Studentlitteratur AB. Lund. s.151-153 
23

 Ibid. s. 364 
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samtidigt ses som en begränsning då den kan kritiseras på grund av sin subjektivitet samt att 

resultaten kan vara för specifika för att generalisera.
24

 

 

På grund av utfallet av den kvantitativa undersökningen har en kvalitativ ansats i form av 

telefonintervjuer att antagits. Intervjuer har utförts med ett urval av de företag som inte har valt att 

tillämpa K2 för att undersöka anledningen, men vi har även kontaktat de företag som redan tillämpar 

K2 för att se om vi kunnat få ut någon användbar information från dem. En extra insats har gjorts 

genom att kontakta och undersöka några av företagen som har egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar och se om deras orsak till att inte tillämpa K2 skiljer sig markant från 

resterande företag. 

 

2.2  Urval 

Urvalet av samtliga 143 företag i Kista, Stockholms län, har skett på basis av att de hamnar i K2-

kategorin. Valet av postorten Kista var intressant då Kista Science City är belägen där. Kista Science 

City ses som ett kluster av bland annat ICT-företag (informations-och kommunikationsteknologi) och 

kännetecknas av innovation, forskning, samverkan och tillväxt. Totalt sett omfattar Kista Science City 

4 731 företag varav 501 är ICT-företag. 
25

 

 

”Ett kluster är alltså en ansamling av företag, kunder, underleverantörer, forskare, testmyndigheter 

och andra institutioner, som är sammanlänkade med många trådar kors och tvärs. I de tydligaste 

klustren ligger alla aktörer dessutom inom en begränsad geografisk yta.”26 

 

Valet att använda orten Kista som urval är för att få med ett högt antal innovativa företag då det är en 

väsentlig infallsvinkel av undersökningen. Valet av att ta samtliga företag i Kista som faller under K2 

kriterierna förklaras av att urvalet annars skulle bli för snävt och en påföljd skulle vara att 

undersökningen blir för tunn.  

 

Resursen som har används heter Affärsdata och är en databas med affärskritisk information bestående 

av bland annat företagsinformation som omfattar bokslut från Sveriges alla aktiebolag samt 

information om handels-, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. I affärsdata finns den senaste 

                                                   
24

 Denscombe, 2009.  s. 398, 399 
25

 Kista Science City. En världsledande tillväxtregion:  

http://www.kista.com/adimo4/Site/kista/web/default.aspx?p=1346&t=h401, 2009-11-22 
26

 Affärsvärlden. Kluster i klistret: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article240807.ece?service=print, 2009-12-13 

http://www.kista.com/adimo4/Site/kista/web/default.aspx?p=1346&t=h401
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article240807.ece?service=print
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balansräkningen, resultaträkningen, styrelseuppgifter, adresser, nyckeltal med mera för alla Sveriges 

aktiebolag.
27

 

 

I denna databas har en selektering av följande kriterier gjorts: a) mellan 5 och 49 anställda, b) 

omsättning mellan 3 000 och 49 500 tusen kronor samt c) tillgångar upp till 25 000  tusen kronor. 

Detta för att innesluta de företag som med störst sannolikhet bör hamna under K2:s regelverk samt för 

att förfina vår sökning. Ytterligare selektering som har gjorts är aktiebolag som bolagsform och 

företag med senast utgivna årsredovisningsrapporter från årsskiftet 2008. 

 

2.3  Datainsamling 

De två teknikerna för att samla in data är sekundär data som innebär att man använder sig av material 

som redan är insamla av någon annan, samt primär data, vilket är egeninsamlad data. Den sistnämnda 

tekniken kan ske genom direkta observationer, intervjuer samt experiment.
28

 

 

2.3.1 Primärdata 

Grundtanken med den direkta observationen är att främst en observation av personlig intervju sker, 

men även en indirekt observation av sekundärt material kan kallas primärt. Intervjuteknikerna kan 

delas upp på personlig intervju, telefonintervju, postenkät samt gruppenkät. Gällande dessa tekniker 

eftertraktas en hög standardisering av frågorna för att förenkla jämförbarheten av de tillfrågades svar.  

Experimenten utförs i regel genom att medvetet försöka influera två funna eller skapade identiska 

situationer för att sedan kunna studera och mäta skillnaden.
29

 

 

De årsredovisningar som har studerats kan ses som en indirekt observation av sekundärt material. Den 

egna insamlingen av primärdata har skett i form av telefonintervjuer med företagen där en fråga med 

öppet svarsalternativ har ställts. För att öka jämförbarheten av svaren har samma fråga ställts till 

samtliga företeg. 

 

                                                   
27

 Affärsdata. Om affärsdata: http://www.ad.se/info.php?om_affarsdata, 2009-12-12 
28

 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn. 1994. Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur. Lund s. 241 
29

 Ibid. s. 242, 243 
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2.3.2 Sekundärdata 

Sökandet av information har utförts genom olika typer av källor som är insamlade och skrivna av 

andra författare. Exempel på källor som har änvänds är facklitteratur, artiklar, databasen affärsdata 

samt lagar, normer och råd från flera redovisningsorgan. Affärsdata har varit endimensionell och all 

data har kunnat inhämtas från en och samma plats. Den anses som optimal då samtliga aktiebolags 

årsredovisningar i originalform finns lagrade där.  

Facklitteraturen och artiklarna har främst används för att beskriva teorierna och metoderna, medan 

affärsdata har varit informationsbasen för den kvantitativa undersökningen som har lett till delar av 

reultatet. 

 

2.4  Tillvägagångssätt 

Informationen som inhämtats har varit från mindre aktiebolags årsredovisningar. Dessa har använts 

för att se hur stor del av urvalet företag som har valt att gå över till K2-regelverket. Den specifika 

informationen hittas bland tilläggsupplysningarna som vanligtvis är belägna efter balansräkningen 

och före noterna. Av dessa 143 företag visade det sig att endast tre företag tillämpade K2, vilket är 

färre än förväntat. Hoppet var att åtminstone 10-15 företag tillämpade K2, för att på ett mer 

tillförlitligt sätt kunna undersöka och sedan dra en slutsats om varför vissa företag väljer detta 

regelverk samt vilka skillnader de innebär.  På grund av resultatet av denna förundersökning kommer 

mer fokus att ligga på de företag som valt att stanna inom befintligt regelverk och se vilka faktorer 

som påverkat det valet. 

 

Årsredovisningarna har också gett information om vilka av de utvalda företagen som väljer att 

aktivera sina egen upparbetade immateriella tillgångar. Denna information hittar vi under 

tillgångssidan på balansräkningen. Precisering av informationen finns angiven i noterna.  Här har det 

varit intressant att se om det föreligger ett samband mellan företagen med egenupparbetade 

immateriella anläggningstillgångar och de som stannar inom befintligt regelverk. I affärsdata fanns 

även informationen om vilken bransch företagen är verksamma inom samt deras soliditet och årets 

resultat. Genom att undersöka deras soliditet har vi kunnat dra slutsatsen om något företag skulle 

hamna i obestånd om de skulle tvingas att kostnadsföra sina egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. 

 

Efter att ha försökt kontakta cirka 100 slumpmässigt utvalda företag som fortsatt att använda 

befintligt redovisningssystem fullföljdes telefonintervjuer med 29 av dessa företag. Samtliga 
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intervjuer bestod av den huvudsakliga frågan: Varför har ni valt att inte tillämpa K2-regelverket? 

Detta följt av en diskussion med respondenten för att få fram relevanta svar. Vi har valt att inte 

kontakta anställda redovisningskonsulter från utomstående revisionsbyråer då syftet med studien är 

att ta redo på varför företagen inte tillämpar K2. Om företagen inte gjort ett aktivt val att tillämpa K2 

själva är inte konsulternas val att göra det väsentligt i vår studie.   

 

2.5  Trovärdighet 

2.5.1 Validitet 

Validiteten handlra om hur exakt och träffsäker data som tagits fram av en kvalitativ forskare är. 

Dock kan endast data som rimligen sannolikt är exakt tas fram. Därför behöver forskarna övertyga 

läsarna om att kvalitativ data har producerats och kontrollerats i enlighet med god praxis. För att öka 

tilliten och trovärdigheten kan en triangulering appliceras, vilket menas att data ses från olika 

perspektiv genom att exempelvis en annan metod eller datakälla används.
30

 

 

Genom att tillämpa metodtriangulering har både hård (kvantitativ) och mjuk (kvalitativ) data fångats 

upp. Då det vi avsåg att mäta från början inte kunde ge en generell bild av vårt 

undersökningsfenomen har en vidare anpassning gjorts. Den andra delen av undersökningen 

fokuserades på de företag som valt att stanna i befintligt regelverk. Frågan vi ställde till dessa företag 

har liksom den första undersökningen en direkt koppling till syftet, men även till teorierna. En tredje 

del av undersökningen handlar om  de egenupparbetade immateriella anläggningstillgångarna 

(utvecklingskostnader) och är en kritisk aspekt av studien och kan kopplas till problemdiskussionen. 

Empirin som helhet är mycket valid eftersom informationen kommer direkt från företagen som ingår i 

studien. 

 

2.5.2 Reliabilitet  

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt eller starkt värdena i en mätning verkligen är. Vid upprepade 

mätningar ska alltså resultatet från undersökningen vara detsamma oavsett vem det är som genomför 

mätningen eller testet.  För att reliabiliteten ska kunna kontrolleras bör en begriplig och detaljerad 

presentation av metoder, analys och beslutsfattande göras som tydligt visar läsaren riktlinjerna som 

ledde till de specifika slutsatserna.
31

  

                                                   
30

 Denscombe, 2009.  s. 184, 380 
31

 Ibid. s. 381 
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Affärsdata anses tillförlitligt då informationen regelbundet uppdateras i databasen. Samtliga 

årsredovisningar som finns tillgängiga är direkta kopior av originalen och visar därmed 

originalresultat som företagen själva har presenterat. Telefonintervjuerna har varit korta och 

fokuserade på den frågan som vi ansåg vara mest givande. Detta för att enklare kunna jämföra svaren 

och dra slutsatser. 

 

De sekundära källorna har främst varit facklitteratur och vetenskapliga artiklar som innefattar allmänt 

accepterade och godkända teorier och metoder. De internetkällor som används är bland annat 

Bokföringsnämnden som själva har utformat regelverket samt Nationalencyklopedin som på 

hemsidan skriver att de innehåller kärnfull och pålitlig expertgranskad information. Dessa två källor 

kan därmed ses som tillförlitliga tillsammans med källor som bland annat Riksdagen och Rådet för 

finansiell rapportering. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Relevanta teorier för ämnet är agentteorin samt den institutionella teorin. Agentteori har anpassats så 

att den kan beskriva syftet och problemformulering på bästa möjliga sätt. Vidare görs en utförlig 

beskrivning av de olika organen inom redovisning som är relevanta för att kunna få en bättre 

förståelse för fenomenet. Därefter görs en beskrivning av hur de nuvarande redovisningsreglerna är 

utformade samt en jämförelse med k-projektet. För en bättre förståelse av K-projektet presenteras 

samtliga grupper (K1-K4) samt BFN som har utformat dem. Betoningen ligger på K2:s regelverk 

eftersom de mindre aktiebolagen, som studien omfattar, ingår i den kategorin. Utöver detta 

presenteras egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, rådet för finansiell rapportering, god 

redovisningssed och Årsredovisningslagen. Detta för att få en komplett förståelse för 

undersökningens fenomen. 

 

3.1  Agentteorin 

Agentteorin försöker att förklara redovisningsmetoder och normer. Teorin baseras i huvudsak på att 

individen maximerar sin egen nytta och bygger på en ömsesidig relation mellan en agent och en 

principal. Detta förhållande kan exempelvis förekomma mellan agenten och aktieägarna eller mellan 

agenten och revisorn.  

 

Agenten är den som principalen (exempelvis aktieägare) väljer för att representera deras åsikter samt 

att maximera deras nytta, då de själva varken har expertisen eller möjligheten att göra det.
32

 Här kan 

dock ett hot uppstå då agenten kan verka för sitt eget intresse istället för att arbeta full ut till 

aktieägarnas fördel. Agenten får alltså betalt för att maximera aktieägarnas avkastning på deras 

investering men på grund av motstridigheten finns det en risk att agenten anpassar 

redovisningsalternativ som ökar de resultat som är sammankopplade till agentens egen ersättning för 

arbetet, exempelvis genom bonusavtal.
33

 Utfallet av agentens motstridighet påverkar endast hur den 

finansiella informationen mäts och presenteras men kan leda till att aktieägarnas välstånd sjunker 

samtidigt som agentens ersättning ökar.
34

 

 

                                                   
32

 Scroeder, Richard G. m.fl.   2009. Financial Accounting Theory and Analysis. Text and cases. 9:e uppl. John Wiley & 

Sons Inc. Danvers.  s. 123-127 
33

 Artsberg, Kristina. 2003. Redovisningsteori – Policy och praxis. 1:a uppl. Berling Skogs. Trelleborg. s. 84 
34

 Watts, R.L. , Zimmerman J.L. 1979. The demand for and supply of accounting theories, the market for excuses. The 

accounting review. vol.54 no.2,  273-305. 
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Eftersom redovisningen är till för att ge en rättvisande bild av verkligenheten kommer den att 

framföras på olika sätt beroende på vem som utformar den. På grund av redovisningens natur strävar 

de olika partarna inom agentteorin alltid efter olika mål och det kommer därmed aldrig att uppstå 

enighet mellan dessa.
 35

 

 

Relationen mellan agenten och principalen ger även upphov till kostnader. Dessa agentkostnader 

uppstår för principalen bland annat vid kontrollen av agentens beteende med hjälp av exempelvis 

revisorer eller bolagsstyrelsen. Andra agentkostnader som kan uppstå är då ett avtal upprättas där 

agenten garanterar att inte motsätta sig principalens intresse och annars får kompensera för det. Här 

kan dock en överbliven förlust uppstå då agentens handling kan skilja sig från vad principalen skulle 

ha gjort i samma situation.
36

 

 

3.2  Institutionell teori  

En institution kan beskrivas som normer och reglementen som strukturerar mänskliga gärningar till 

permanenta eller återkommande handlingsmönster. Institutioner kan vara reglerade informellt genom 

bland annat traditioner eller officiellt reglerade av lagen, som exempelvis skolan. Erkända sociala 

institutioner kan bestå av staten, organisationen, familjen, marknaden och vetenskapen.
37

  

Den institutionella teorin består av en regulativ, normativ och kognitiv struktur och aktivitet som 

stabiliserar samt skapar och ger mening till socialt beteende. Dessa system är allmänt accepterade av 

teoretiker som viktiga komponenter inom institutioner. Teorin kan förklara varför vissa företag 

influeras att välja en viss redovisningsnorm.
38

 

 

3.2.1 Den regulativa pelaren 

Den regulativa pelaren utgår från ett lönsamhetsperspektiv där beteendemönster inom en organisation 

skapas och kontrolleras utifrån regler och tvång. Sanktioner i form av straff eller belöningar kan 

förekomma för att främja framtida beteenden. Då den individuella aktörens intresse är att vara 

förenlig med organisationen kan denne därmed uppleva mer egennytta genom att agera rationellt och 

uppnå målen som är uppsatta för organisationen.
39

 

                                                   
35

 Artsberg, 2003.  s. 83-85 
36

 Scroeder, 2009.  s. 125-127 
37

 Nationalencyklopedin. Sökord: ”Institution”, 2010-01-03 
38

 Scott, Richard W. 1995. Institutions and Organizations. Sage Publications, Inc.  USA. s. 33-34 
39

 Ibid. s. 35-37 
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3.2.2 Den normativa pelaren 

Den normativa pelaren utgår från att aktörens beteende styrs utifrån den sociala roll som denna tros 

inneha genom värden och normer. Denna roll styrs i sin tur vad denna är förväntad och obligerad att 

göra. I ett företag skulle dessa normer reglera aktörens handlande genom exempelvis en yrkesroll som 

innefattar specifika förväntningar och åtgärder. Därmed kan den normativa pelaren få en aktör att 

agera utan egenintresse genom att denna följer regler som är tvingande. Detta betyder dock inte att 

aktören agerar blint utan att tänka, snarare utifrån sunt förnuft.
40

 

 

3.2.3 Den kognitiva pelaren 

Den centrala aspekten av den kognitiva pelaren bygger på regler som utgörs av verkligheten och dess 

mening. Den grundar sig alltså på att människan själv skapar en representation av verkligheten den 

lever i. Symboler skapar en subjektiv mening till det som kännetecknar objekt och aktiviteter. Vidare 

är det vanligt att individerna tillsammans skapar ett socialt liv med andra och följer det kollektiva 

intresset. Aktören tenderar till att känna sig bekväm och agerar utifrån det kollektiva intresset genom 

att imitera de andra, då det finns en strävan att inte väcka uppseende. På samma sätt kan 

organisationer ha en tendens till att imitera andra organisationer inom samma område. Detta kan 

förklara varför vissa strukturer är mer förekommande än andra.
41

 

 

3.3  Bokföringsnämnden 

Bokföringsnämndens främsta syfte är att gagna progressen av god redovisningssed vad gäller 

bokföring och redovisning som är till för allmänheten. Bokföringsnämnden har fått sin uppgift och 

arbetar under Sveriges regering. Den är en förvaltningsmyndighet som likaså fungerar som 

regeringens specialistutskott inom redovisning. Bokföringsnämnden ger upplysningar om regler och 

föreskrifter till mindre företag. De har även jobbat med att försöka få den inhemska redovisningen att 

överensstämma med internationell redovisning. 
42

 

 

Normgivning sköts i skrivande stund av Bokföringsnämnden genom direktiv, instruktioner och 

förklaringar. I annat fall kan man använda sig av Redovisningsrådets anbefallningar och för att veta 

                                                   
40

 Scott, 1995. s. 37-40 
41

 Ibid. s. 40-45 
42

 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 2008.  s. 7,14 



14 av 37 

 

hur de ska appliceras finns det ett utskott BFNAR 2000:2 man kan vända sig till för att få anvisning.  

Ett icke noterat företag kan alltså välja mellan att använda sig av råd från Bokföringsnämnden eller 

rekommendationer från Redovisningsrådet (RR 1-29). Råd och rekommendation beroende på vad 

företaget väljer måste följas fullständigt. Man kan emellertid tillämpa de olika råden och 

rekommendationerna inom olika grenar. Om det visar sig att bokföringsnämnden inte kan rådgiva 

inom ett specifik fall innehar företaget i fråga ingen förpliktelse att följa Redovisningsrådets 

rekommendation. de kan däremot låta sig vägledas av den.  

 

Svenska föreskrifter och riktlinjer uppfattades som svårtydda och det visade sig svårt för företagarna 

att i vissa fall veta vilka av de olika omväxlande förordningarna som de skulle välja. De svenska 

reglerna uppfattades också som obefogat invecklade för de mindre firmorna. 

Verksamheten bedrivs enligt regleringsbrevet för budgetåret 2009 av följande resursinsatser:  

 ”utfärdande av kompletterande normgivning,  

 biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,  

 deltagande i utredningar inom kommitteväsendet,  

 yttranden över författningsförslag,  

 yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,  

 hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur 

samarbetet med dessa har bedrivits.”43  

 

3.4  K-projektet 

Sedan 2003 är Bokföringsnämnden på uppgift av staten verksam med att konstruera fyra klasser av 

förenade regelverk; det vi kallar K-projektet. Vederbörlig företagsklass som ska upprätta bokslut eller 

redovisning har i och med att K-projektet iordningställs för första gången tillträde och möjlighet att 

utnyttja ett allomfattande regelverk.
44

 BFN:s bedömning av K-projektet är att det ska underlätta 

företagens administrativa börda.
45

 

 

Klasserna inom K-projektet kan väljas av fri vilja tills hela reglementet är färdigställt, vilket 

fortfarande är ovisst om när det blir. Antal anställda, omsättning samt tillgångar avgör i vilken klass 

K1, K2, K3 eller K4 som företaget kommer att hamna i och använda sig av för regler. Syftet med K-

                                                   
43

 Bokföringsnämnden. Regleringsbrev 2009:  http://www.bfn.se/bfn/regleringsbrev09.pdf, 2010-01-03 
44

 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 2008.  s. 7-8, 13-15 
45

 Bokföringsnämndes yttrande, http://www.bfn.se/skrivelser/remissvar/yttrande-samrob.pdf, 2010-01-02 

http://www.bfn.se/bfn/regleringsbrev09.pdf
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projektet är att förenkla arbetet för företagen och därtill ha samtliga regler på ett och samma ställe. 

Främsta valmöjlighet för svenska aktiebolag är K3. Mindre företag har möjlighet att välja K2 som är 

en förenkling gentemot K3. K-projetet berör den löpande bokföringen samt räkenskapsårets slut.
46

 

 

Klassificering Bolagsform  Kriterier Börjar gälla 

K1 Enskilda näringsidkare,  

små handelsbolag som  

ägs av fysiska personer 

Nettoomsättning på 

 max 3 mkr 

2007 

K2 Små aktiebolag och  

ekonomiska föreningar 

Får uppfylla max 1 av  

följande kriterier: 

- 50 anställda 

- 25 mkr i 

balansomslutning 

- 50 mkr i 

nettoomsättning 

2008 

K3 Stora aktiebolag och  

ekonomiska föreningar som  

inte ska följa IFRS 

Ska uppfylla minimum  

två av ovanstående  

kriterier minst två år i rad 

Ej färdigställt 

K4 Börsnoterade företag och 

Koncerner  

Börsnoterade företag samt 

företag som måste  

upprätta koncernredovisning 

enligt IFRS 

Ej färdigställt 

Figur 2. K-projektet.47 

 

3.4.1 K1 – Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare 

Samtliga näringsidkare ska upprätta årsbokslut i överrensstämmelse med de aktuella 

bokföringsreglerna som började gälla första dagen 2007. Vid en gräns på maximalt tre miljoner 

kronor i omsättning har dock näringsidkaren möjlighet att etablera sitt bokslut i simplifierad 

struktur.
48

   

 

                                                   
46

 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 2008.  s. 7-8, 13-15 
47

 Deloitte. Bokföringsnämndens K-projekt: 

http://news.deloitte.se/deloitte_agenda/2007/nr11_07/bokforingsnamnden.htm, 2010-01-03 
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 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 2008.  s. 15-16 
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3.4.2 K2 – Mindre aktiebolag 

De företag som K2-regelverket är riktad till är mindre, privata aktiebolag som uppfyller maximum ett 

av följande kriterier: 

 

 Medelantalet anställda har under de två senaste åren ha uppgått till mer än 50. 

 Balansomslutning har för varje år de två senaste räkenskapsåret uppnått mer än 25 mkr.  

 Nettoomsättningen har för varje år se senaste två åren uppnått mer än 50 mkr. 

 

Vidare får mindre aktiebolag som ingår i större koncerner tillämpa regelverket, oavsett vilka 

redovisningsregle der andra företagen inom koncernen tillämpar. Däremot begränsas mindre 

aktiebolag som är moderbolag i större koncerner som upprättar koncernredovisning till att inte få 

tillämpa K2.
49

 

 

2008 fastställde Bokföringsnämnden BFNAR 2008:1 som består av anvisningar om hur redovisning i 

mindre aktiebolag ska skötas. Reglerna har utgått från användarnas behov och synvinklar.  

Bokföringsnämnden har alltså utformat K2 för att den i första hand ska förenkla för de som upprättar 

årsredovisningen.  Förenklingar kommer naturligtvis i många fall även förenkla för de som läser och 

tar del av redovisningen, men prioritet ligger på upprättaren.  

 

Idag är redovisningsreglerna indelade i olika rekommendationer, allmänna råd och uttalanden. Det är 

olika organ som gett ut anvisningarna och i många fall överlappar de varandra.  Det svåra för någon 

som upprättar redovisningen är att känna till vilka regelverk som finns och ska tillämpas. Genom att 

samla alla regler och principer i ett regelverk har K2 förenklat detta.  Det framgår tydligt att 

användaren inte ska söka handledning eller använda sig av bestämmelser i andra regelverk.  Detta är 

till för att ta bort osäkerheten hos användaren.
50

 

 

Efter sista dagen i 2008 är det möjligt att använda sig av det nya K2-regelverket som gör det möjligt 

för mindre aktiebolag att använda sig av simplifierade bestämmelser när de ska upprätta 

årsredovisning.
 51

 Regelverket är tänkt att vara frivilligt fram tills hela K-projektet är färdigställt.
52
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K2-regelverket strävar efter att presentera årsredovisningar överskådligt och enligt god 

redovisningssed. De grundläggande principer som ska följas är bland annat fortlevnadsprincipen, 

konsekvent tillämpning, periodiseringsprincipen, post för post-principen, kontinuitetsprincipen och 

försiktighetsprincipen. Möjligheter att avvika från dessa principer är i detta regelverk begränsade till 

särskilda bestämmelser.
53

 

 

Fortlevnadsprincipen utgår från förutsättningen att företagens verksamhet ska drivas i all framtid.  

Därför är det möjligt att värdera tillgångar utifrån beräknad nyttjandeperiod. Konsekvent tillämpning 

innebär att samma principer, värderingar och klassificeringar ska tillämpas i årsredovisningarna varje 

år så att det blir mer jämförbart. Periodiseringsprincipen åsyftar till att endast intäkter och kostnader 

som är över 5000 kr och infaller under räkenskapsåret ska finnas med, även om de inte är betalade. 

Detta för att reducera antalet periodiseringar. Under post för post-principen ska varje delpost som 

exempelvis varje fordran under kundfordringar behandlas och värderas som en enskild post. 

Kontinuitetsprincipen menar att nuvarande räkneskapsårs ingående balans ska matcha med 

föregående års utgående balans.
54

 

 

Enligt försiktighetsprincipen ska resultatet i regel hellre underskattas än överskattas och därmed 

förflyttas lite av resultatet till framtiden. Alltså ska en undervärdering av tillgångar och en 

övervärdering av skulder att göras.
55

 Försiktighetsprincipen har utvecklats från det som i Sverige 

tidigare hette konjunkturutjämningsprincipen, vilket innebar att reserver skulle byggas upp under 

goda år för att täcka för de år som går sämre. Försiktighetsprincipen har präglats i Sverige sedan 

redovisningen utvecklats från det tyska redovisningssättet som faller under den kontinentala 

redovisningstraditionen.
56

 Numera kan innebörden av principen sammanfattas i att vid en värdering 

av tillgångar och skulder ska hänsyn tas till sannolika förluster samt att dolda reserver inte avsiktligen 

ska skapas.
57

 En viktig aspekt av denna princip är att aktiveringen av egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar inte får göras då det strider mot försiktighetsprincipen.
 58
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3.4.3 K3 – Större aktiebolag 

K3-kategorin som ännu inte är färdigställd kommer inte att skilja sig mycket från större företags 

tidigare redovisningsmetoder och kommer att omfatta samma sorts tänkbarheter och utvägar. Det blir 

en sammanslagning av Bokföringsnämndens rådande bestämmelser för större företag samt IASB:s 

SME-projekt och även därtill Redovisningsrådets RR1-29. K3:s syfte, likaså K2:s syfte, är att 

förenkla nyttjandet av reglerna samt ge ett mer koncist regelverk.
59

 

 

3.4.4 K4 – Företag som tillämpar IFRS (främst börsnoterade) 

K4-kategroin som fortfarande inte är färdigställd kommer att bestå av regler som The International 

Accounting Board (IASB) utformar.
60

 K4 kommer att innehålla svenska särregler för företag som 

upprättar koncernredovisning enligt IAS/IFRS.
61

 

 

3.5  Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar 

Enligt RR 15 är en tillgång ett medel som ett företag har kontroll över och som förväntas generera 

framtida kassaflöden och ekonomiska förmåner. En immateriell tillgång är en icke monetär tillgång 

som är identifierbar men som inte går att ta på och nyttja vid produktion eller för att disponera till 

varor och tjänster. Immateriella tillgångar kan bestå av bland annat patent, hyresrätter, licenser, 

varumärken och goodwill. De immateriella tillgångarna ska i regel redovisas i balansräkningen för att 

de ekonomiska framtida fördelarna ska kunna kopplas till tillgången och företaget.
 62

  

 

En immateriell anläggningstillgång ska enligt K2-regelverket vara förvärvad genom exempelvis ett 

köp eller byte samt användas som stadigvarigt bruk i verksamheten. Det är därmed kritiskt att ha ett 

fastställt anskaffningsvärdet på den externt införskaffade tillgången. På de externa immateriella 

tillgångar som väl tas upp i balansräkningen ska en årlig avskrivning göras tills värdet är noll.
 63

  

 

Egenupparbetade tillgångar följer emellertid speciella kriterier.  Beloppen i goodwill, varumärken, 

kundlistor med mera får inte redovisas som tillgångar i balansräkningen om de inte uppfyller 

kriterierna som exempelvis anskaffningsvärdets tillförlitliga beräkning och framtida ekonomiska 
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fördelar.
64

 Dessa internt upparbetade anläggningstillgångar måste istället kostnadsföras omedelbart i 

resultaträkningen vid uppkomst. Anledningen är svårigheten att fastställa värdet på tillgången och 

eftersom K2 präglas av bland annat försiktighetsprincipen ska hänsyns tas till eventuella förutsägbara 

förluster.
65

 

 

3.6  Skillnader mellan K2 och ÅRL  

När det gäller valet för företagen om det ska träda in i det nya K2-systemet avgörs det framförallt av 

huruvida de får en fördel bland enskilda poster samt vilken potential och hinder regelverket utgör. De 

mest väsentliga omstruktureringar av K2 jämfört med tidigare redovisningssätt är att det inte är tillåtet 

att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar och att använda sig av funktionsindelad 

resultaträkning.
 66

  Vidare får företagen inom K2 inte använda finansiella leasingregler, redovisa 

finansiella tillgångar till verkligt värde samt redovisa uppskjuten skatt.
67

 Istället är det nu tillåtet att 

schablonmässigt värdera vissa poster. Dessutom har en reform av pensionsåtaganden skett. 
68

 

 

Vidare måste företagen som väljer att tillämpa K2 att tillämpa samtliga regler som omfattas av 

regelverket. Om en specifik fråga inte finns reglerad ska först en genomgång av regelverket göras för 

att eventuellt finna liknande frågor. I annat fall får en sökning endast i ÅRL:s grundläggande 

principer att göras och utesluter alltså andra allmänna råd, lagar och rekommendationer.
69

 

Förenklingar jämfört med tidigare redovisningssätt presenteras i korta drag nedan. 

 

3.6.1 Samlade regler 

Samtliga regler kommer att redogöras i en samlad akt. Detta kommer att förenkla för företagen då de 

tidigare tagit del av information och anvisningar från olika ställen vilket kunnat skapa förvirring. 

Företag som har haft svårt att hitta de olika reglerna då de tillämpar ÅRL eller rekommendationer 

slipper med K2 att leta efter dessa då de finns samlade på en plats.
70
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3.6.2 Begränsade alternativ 

De tillåtna alternativen kommer att minskas för att företaget ska befrias från att ha koll på vilka andra 

alternativ som finns och därmed också besparas att göra val mellan dessa. 
71

 

 

3.6.3 Regelbaserat 

K2 är regelbaserad vilket kommer att innebära att de enskilda reglerna tydliggörs och simplifieras. 

Reglerna kommer att vara detaljerade och belysas mer. Tilläggsupplysningar kommer att reduceras 

och alternativen kommer att krympas. Tveksamhet råder dock om det blir enklare för de som 

använder sig av rapporten. 
72

  

 

3.6.4 Egenupparbetade immateriella tillgångar 

Det kommer inte längre att vara tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar. De får 

alltså inte redovisas som tillgångar i balansräkningen utan måste kostnadsföras direkt i 

resultaträkningen i motsats till ÅRL.
73

 Anläggningstillgångar som är immateriella men som är 

förvärvade och har en redovisad transaktion får däremot användas som tillgång i balansräkningen.
74

 

BFN anser att utvecklingskostnader som är egenupparbetade inte får redovisas som tillgång i och med 

att K2 stödjer sig på försiktighetsprincipen.
75

   

 

3.6.5 Kostnadsindelad resultaträkning  

Inom K2:s regelverket får man inte använda sig av funktionsindelad resultaträkning och måste då 

applicera kostnadsindela resultaträkning. För att upprätta en funktionsindelad resultaträkning krävs 

mer arbete och information för att bedöma företagets verksamhet än vad en konstadsindelad kräver. 

Då K2:s syfte är att förenkla är därmed den funktionsindelade resultaträkningen inte tillåten.
76
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3.6.6 Reform av avsättningar till pensioner 

Tidigare har det varit möjligt att bokföra pensionsförpliktelser antingen som en ansvarsförbindelse 

eller som en avsättning. Med K2:s nya regelverk är det endast tillåtet att registrera 

pensionsförpliktelser som avsättningar.
77

  

 

3.6.7 Schablonmässiga värderingar 

Tidigare har balansposter värderas utifrån verkliga inkomster och utgifter, men företagen får av 

förenklingsskäl nu tillåtelse att schablonmässigt värdera vissa poster. De schablonmässiga 

värderingarna får endast ske på basis av att det finns svårigheter att få fram de riktiga uppgifterna 

samt att en noggrannare värdering inte kan göras på grund av kostnadsskäl.
78

 Inkomsterna och 

utgifterna måste vara relevanta för värderingsåret. 

 

Nedan följer ytterligare tre kriterier för att schablonvärderingen ska tillåtas.  

• ”det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen,  

• tillämpningen är konsekvent, och  

• schablonen kan antas ge ungefärligen samma värde som en värdering utifrån årets faktiska 

inkomster alternativt utgifter eller årets faktiska intäkter alternativt kostnader.”79 

 

 

3.7  Rådet för finansiell rapportering (f.d. Redovisningsrådet) 

Redovisningsrådet är en stiftelse som grundades 1 juli 1989 vars arbete var att utfärda 

redovisningsrekommendationer samt gynna utvecklingen av god redovisningssed.
80

 Efter en 

ombildning till Rådet för finansiell rapportering i april 2007 behölls de utarbetat rekommendationerna 

RR 1-29 som haft utgångspunkt mot företag som varit objekt för offentlig handel eller på grund av sin 

storlek blivit offentligt uppmärksammade.
81

   

 

3.8  Årsredovisningslagen 

Årsredovisningslagen omfattar regler om hur årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter 

ska upprättas och offentligöras. Genom åren har årsredovisningslagen gått igenom en mängd större 

och mindre förändringar. God redovisningssed har förbättrats med hjälp av Bokföringsnämnden. 
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Redovisningsrådet har givit ut normer och föreskrifter för koncernredovisningar och delårsrapporter. 

Företag har kunnat välja mellan de två organen sedan 2001.
82

 

 

3.9  God redovisningssed 

 God redovisningssed är ett redovisningstillvägagångssätt som bokföringsskyldiga måste rätta sig 

efter. Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet definierar den i sina rekommendationer som:  

"…en faktiskt förekommande praxis hos ett kvalitativt representativt urval bokföringsskyldiga." 

Beroende på företags storlek och bransch växlar definitionen av vad god redovisningssed innebär. 

Vägledning kan man finna i årsredovisningslagen, bokföringslagen och direktiv som givits ut av 

Bokföringsnämnden samt före detta Redovisningsrådet.
83

 

 

3.10 Teoridiskussion 

 Agentteorin har tillämpats på ett sådant sätt som passar studiens resultat. Den tillämpning som görs 

utgår ifrån att K-projektet är till för att båda parter ska kunna nyttomaximera. Agentteorins 

tillämpning av parter kommer att innefatta företagen respektive staten. Med ett förenklat 

redovisningssystem ska företagen gynnas då det blir mindre tidskrävande, effektivare och billigare. 

När det går bättre för företagen i Sverige och fler slår sig fram på marknaden och överlever, gynnas 

staten av att mer skatt kommer in. Alltså reglerar staten reglerna genom organ som regeringen och 

BFN för att främst gynna företagen då de nyttomaximerar för sig själva men som samtidigt även 

gynnar staten. 

 

Resultatet från undersökningen kommer att visa om agentteorin gäller för företagen i fråga. Om vår 

definition av agentteorin stämmer visar sig genom telefonintervjuerna med de utvalda företagen  . 

Svarar respondenterna att de stannar inom befintligt redovisningssystem för att det exempelvis gynnar 

deras företag, stämmer agentteorin. 

 

Den institutionella teorin syftar till att förklara varför företagen beter sig på ett visst sätt genom att 

exempelvis välja ett redovisningssystem. Denna teori kommer att användas för att förklara empirin, 

alltså varför företagen inte valt att tillämpa K2. 
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4. Resultat 
 

Här presenteras studiens undersökningsfrågor som utgör en grund för resultatet som presenteras nedan 

i form av siffror, text, tabeller och diagram.  

4.1  Undersökningsfrågor 

1. Hur många företag har valt att tillämpa BFNAR 2008:1 och upplever företagen en förbättring med 

hänseende på kostnad och förenkling? 

2. Hur många företag har aktiverat sina egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar? Har 

det någon betydelse i valet av ett redovisningssystem? Hur påverkas företagens soliditet när dessa 

tillgångar inte får aktiveras? Har branschen som företagen är verksamma inom någon betydelse? 

3. Varför väljer företagen att inte tillämpa K2? 

 

4.2  Resultatredovisning 

Här presenteras resultaten av studien och det insamlade materialet. Urvalet har gjorts av samtliga 

företag som har möjlighet att tillämpa K2 redovisning inom orten Kista. De uppsatta kriterierna är att 

det ska vara ett aktiebolag, årsredovisningen ska vara från 2008, företaget ska ligga i Kista i 

Stockholms län, de ska ha mellan 5 - 49 anställda, nettoomsättningen ska ligga mellan 3 – 49 miljoner 

kronor per år och nettotillgångarna ska vara mindre än 25 miljoner kronor. Med dessa 

sökningskriterier i affärsdata fick vi den 9 december 2009 fram en lista på 143 aktiva aktiebolag.  

 

Den empiriska studien innehåller två olika undersökningar. Den första studien utgår från 143 företags 

årsredovisningar från 2008 som tagits fram med hjälp av databasen affärsdata. Den presenteras i form 

av en lista med noteringar och anteckningar med fokus på speciella poster där det mest väsentliga 

resultatet sedan presenteras i ren text. I den andra studien har vi kontaktat 29 företag på telefon och 

informationen från intervjuerna presenteras i korta och koncisa meningar. Fokus i frågeställningen har 

varit att ta reda på anledningen till att företagen inte tillämpar K2 redovisningen. 
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4.2.1 Undersökningsfråga 1 (K2 företag) 

Den första undersökningen visade på att av de 143 studerade företagen tillämpade endast tre stycken 

K2-regelverket, vilket representerar cirka 2,1 procent av samtliga 143 företag. Det visade sig även att 

13 stycken företag hade egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. Detta motsvarar cirka 

9,1 procent av de totala antal företag som används i studien.  Samtliga 13 företag upprättar 

årsredovisningar enligt ÅRL och BFNAR.  

Företagen som använder sig av K2 är ADVA Optical Networking Ab som verkar inom 

dataprogrammering, Basstäd i Stockholm AB som verkar inom Lokalvården och Magdali Kista Optik 

AB som är en specialiserad butikshandel med glasögon.  

 

4.2.2 Undersökningsfråga 2 (egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar) 

13 av de 143 företagen som granskades aktiverar eller har inom de 2 senaste åren aktiverat sina 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar (utvecklingskostnader) som tillgångar i 

balansräkningen. Av de 13 innefattade företagen är: 

4 verksamma inom Datakonsultverksamhet,  

3 inom Dataprogrammering 

2 inom Utgivning av annan programvara 

2 inom Trådbunden telekommunikation 

1 inom Konsultverksamhet avseende företags organisation, 

1 inom Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 

1 inom Teknisk konsultverksamhet inom elteknik  

1 inom Arrangemang av kongresser och mässor, Partihandel med teleprodukter  

1 inom Annan telekommunikation  

1 inom Partihandel med el artiklar 

1 inom Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning 

En del av de 13 företagen är verksamma inom flera branscher vilket gör att antalet branscher 

överstiger antalet företag. 
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Företag Bransch 

Amino 
Communications AB 

62010 Dataprogrammering  

58290 Utgivning av annan programvara  
62020 Datakonsultverksamhet  

Comintelli AB 62020 Datakonsultverksamhet   

Devicom AB 61100 Trådbunden telekommunikation   

Ensize AB 70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation   

ITERA Networks 
AB 

46510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara  

62010 Dataprogrammering  
62020 Datakonsultverksamhet  

Iprobe AB 71123 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik   

Netstar AB 62010 Dataprogrammering   

OneConference 
Sweden AB 82300 Arrangemang av kongresser och mässor   

Perfect 
Communication 
Sweden AB 58290 Utgivning av annan programvara   

Possio AB 46522 Partihandel med teleprodukter   

QiValue 
Technologies AB 62020 Datakonsultverksamhet   

Sting Networks AB 

61100 Trådbunden telekommunikation  

61900 Annan telekommunikation  

TL Detect AB 
46434 Partihandel med elartiklar  
46699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning  

Tabell 1. Företag med egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar samt tillhörande 

branscher. 

 

Elva av de 13 företagen har egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar för räkenskapsåret 

2008. Tabell 2 nedan klargör med hur mycket företagens soliditet skulle sjunka om de skulle börja 

tillämpa K2 och bli tvungna att kostnadsföra sina utvecklingskostnader. Soliditeten har beräknats 

genom följande ekvation:  

 

Totalt eget kapital 

Totala tillgångar 

 

Den nya soliditeten har beräknats på samma sätt men då har de egenupparbetade tillgångarna 

(utvecklingskostnaderna) subtraherats från båda poster i ekvationen.  
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Företag 

Årets 

resultat 

TKR 

Soliditet  

% 

Nyberäknad 

soliditet  

% 

förändring 

soliditet  

% 

Utvecklings- 

kostnader  

KR 

Amino Communications AB -34 253 11,33 10,21 -1,12 251 550 

Comintelli AB -1 620 70 68,97 -1,03 336 000 

Devicom AB -1 451 25,45 10,86 -14,59 1 776 857 

Ensize AB 156 28,93 23,72 -5,21 75 022 

ITERA Networks AB 15 8,26 1,86 -6,4 1 245 848 

Iprobe AB -970 79,81 -49,35 -129,16 13 461 159 

Perfect Communication Sweden 
AB -4 610 -2,61 -9,48 -6,87 605 231 

Possio AB 365 13,15 1,09 -12,06 1 332 154 

QiValue Technologies AB 76 20,15 6,22 -13,93 990 

Sting Networks AB -34 960 11,14 -52,07 -63,21 9 463 360 

TL Detect AB 54 16,14 -10,04 -26,18 7 895 892 

Tabell 2. Företag med egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar senast år 2008. 

Tabellen visar nuvarande soliditet, den nya soliditeten om utvecklingskostnaderna inte får tas 

upp som en tillgång samt minskningen i procent. 

 

Resultatet av de 11 företagens nuvarande soliditet visar en bred spridning. Fyra av dessa företag 

skulle vid tillämpning av K2 troligen enligt våra beräkningar få en negativ soliditet. Fem företag 

skulle få en dålig soliditet. De två resterande skulle klara sig fortsatt bra. 
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4.2.3 Undersökningsfråga 3 (telefonintervjuer) 

Den andra undersökningen visade på att två av de tre företagen som redan tillämpade K2-regelverket 

hade redovisningskonsulter som skötte deras redovisning och kunde därmed inte ge någon 

kommentar till varför de valt att tillämpa detta regelverk. Det tredje företaget var inte tillgängligt. 

 

I denna del av undersökningen ställdes frågan ”varför har ni valt att inte tillämpa K2 redovisning?” 

till de 29 företag som har stannat i nuvarande redovisningssystem. Frågan kan verka stor och 

opreciserad men i själva verket är valen begränsade och därför har vi låtit respondenterna svara fritt.  

 

 

 

Totalt av de 29 företagen kände tre stycken till K-projektet.  

 

16

1

5

7

Kontaktade företag

16 företag svarade att de skötte 
redovisningen helt själva men inte 
hade en aning om vad K-projektet 
var för något. 

1 företag hade hört talas om 
förenklingsprojektet men visste 
inte att det gällde för deras företag, 
de skötte redovisningen själva.

5 företag lät en redovisningskonsult 
ta hand om samtlig redovisning och 
hade inte hört talas om K-projektet.

7 företag var en enklav av en stor 
koncern och fick på så vis inte 
bestämma sitt eget 
redovisningssystem, två av dessa 
sju hade hört talas om K-projektet.
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5. Analys och tolkning 
 

Analysprocessen arbetades fram genom en behandling av undersökningsfenomenets resultat som har 

grundats på de tre undersökningsfrågorna. I analysen sammanvävs resultatet med teorierna och 

därefter diskuteras tolkningen av dessa resultat som sedan kommer att leda till vår slutsats.  

 

5.1  Undersökningsfråga 1 (K2 företag)  

Utfallet av den första undersökningen visade att endast tre av 143 möjliga företag i studien valt att 

tillämpa K2:s regelverk. Dessutom lyckades vi endast fullfölja en telefonintervju med två av dessa tre 

företag. Att generalisera resultatet av två företags sannolika svar verkade inte tillräckligt trovärdigt. 

Därmed togs ett initiativ att kontakta ett urval av resterande företag för att ta reda på varför de inte 

tillämpar K2. Det framgår tydligt av telefonundersökningarna att valet att gå över inte var medvetet 

från företagens sida. Däremot var det redovisningskonsulterna som gjorde det på eget bevåg och 

därmed var bytet av regelverk inte på något sätt i vinst eller tidssparande syfte från företagets sida, 

som varit i fokus när förenklingsprojektet startades.  

 

Tidigare forskning från 2008 har visat liknande reslutat då kategorin K1 fastställdes. 

”Vår undersökning resulterade i iakttagelsen att ingen som har ingått i vår empiriska forskning 

tillämpar de nya reglerna. De enskilda näringsidkarna känner i stort inte till dem och de 

redovisningsexperter som vi talat med tillämpar dem inte, eftersom de anser att metoden ger ett 

bristfälligt underlag. Detta finner vi högst beaktansvärt. … Att så få personer har tagit någon notis 

om förenklingsarbetet känns remarkabelt och vi tycker att det är anmärkningsvärt att en sådan stor 

omstrukturering har gått samtliga respondenter obemärkt förbi.”84 

 

I jämförelse med tidigare forskning ser vi att resultatet i vår studie motsvarar resultatet från en 

tidigare undersökning av k-projektets utbredning bland berörda företag. Det kan bero på att K1 och 

K2 ingår i samma projekt samt har därmed samma organ som utformat dem. Till följd av detta tror vi 

att spridningen av informationen om regelverken i båda fallen har varit väldigt låga. 

 

                                                   
84

 Redovisning i K1 – Hur upplevs de nya förenklade redovisningsreglerna. Resultat: http://bada.hb.se/handle/2320/3737, 

2010-01-10 

http://bada.hb.se/handle/2320/3737
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Att den tidigare forskningens resultat visat att redovisningsexperter anser att K1 har bristfälligt 

underlag är inget vi kan jämföra vår studie med då vi har valt att inte ta hänsyn till någon 

utomståendes aspekt. Detta kan dock vara en möjlig förklaring till ett lågt användande av även K2. 

 

5.2  Undersökningsfråga 2 (egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar)  

13 av studiens samtliga företag aktiverade sina egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar i 

balansräkningen. För dessa företag kan vi tänka oss att det blir naturligt att inte gå över till K2 

eftersom regelverket förbjuder att dessa tillgångar tas upp i balansräkningen. Dessa företag är 

troligtvis i utvecklingsfas och behöver stora investeringar för att kunna överleva. Eftersom K2 inte 

tillåter denna aktivering verkar en övergång till K2 reglementet inte helt uppenbart även om företaget 

skulle uppfylla kriterierna för att få tillämpa regelverket. Mest troligt skulle en övergång till den inte 

ännu färdigställda K3 ske, där det finns en möjlighet att välja mellan aktivering och kostnadsföring.   

 

Ingen av de 13 företag som vi undersökt som har egenupparbetade tillgångar använder sig av K2.   

Samtliga företag med utvecklingskostnader som vi har lyckats kontakta har inte ens känt till k-

projektet och dess förenklingssyfte. De 13 företagen är verksamma inom överlag ganska snarlika 

branscher; tele, data, kommunikation, teknik utrustning.  Det kan visa på att företag som är 

verksamma i sådana slags branscher kan komma att vara känsliga för en övergång till K2:s regelverk. 

Detta med hänsyn till att de inte kan aktivera sina egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. Vi kan dock inte dra några generella slutsatser då de studerade företagen är 

verksamma inom begränsade branscher eftersom området vi valt mestadels innefattar snarlika 

branscher. 

 

De 11 företagens nyberäknade soliditet visar på att det finns en sannolikhet att nästan mer än hälften 

av företagen med utvecklingskostnader skulle få milda till kritiska problem vid en övergång till K2. 

Vi ser däremot ett samband mellan hur stora deras utvecklingskostnader är i jämförelse med deras 

totala tillgångar och egna kapital. Vid en närmare titt på företaget Iprobe AB ser vi att deras 

utvecklingskostnader uppgår till ca 13 miljoner kronor. Detta motsvarar ca 108 procent av deras egna 

kapital och 86 procent av deras totala tillgångar. Vi bedömer att företag med stora 

utvecklingskostnader som kan äventyra det egna kapitalet ligger i riskzonen för att bli försatt i 

konkurs om dessa kostnader inte kan aktiveras som en tillgång.  
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5.3  Undersökningsfråga 3 (telefonintervjuer) 

De 29 företagen som vi lyckades kontakta var det endast tre företag som hade hört talas om K-

projektet. Två av dessa var en del av en koncern och hade fått instruktioner av moderbolaget att 

använda sig av samma redovisning som dem. Det tredje företaget trodde att förenklingsprojektet 

endast gällde för mindre företag än deras eget. De hade endast hört talas om K1 och kände inte till 

K2:s existens och att det var ett användbart alternativ för dem. Genomgående visar detta på att 

företagen som inte valt att tillämpa K2 inte heller gjort ett medvetet val att stanna i det nuvarande 

redovisningssystemet av någon given anledning. De har helt enkelt inte känt till att K-projektet med 

dess förenklingar existerat.  

 

De sju företagen vars svar var att de ingick i en koncern och därför följer koncernens redovisning är 

logisk då det bara skulle innebära dubbelt arbete att först redovisa enligt K2s reglemente för att 

moderbolaget sen ska omvandla siffror och redovisning i upprättandet av koncernredovisningen. Med 

tanke på att dessa sju tilltalade företeg inte valt K2 på grund av detta, kan även många andra företag, 

både utanför studien men även de som inte kontaktats i studien, vara i samma situation. 

 

5.4  Analysdiskussion 

K2-regelverket kan idag upplevas som otydligt, men det har visat sig att det inte är själva arbetet att 

övergå till ett nytt redovisningssystem eller applicera nya regler som inneburit ett lågt användande av 

K2. Det mest fundamentala som uppdagats i vår studie är att företagen inte känner till vare sig K-

projektet eller att de kan tillämpa K2. Någonstans i kedjan har informationen till företagen gått om 

intet. Vi anser att det är företagens eget ansvar att vara uppdaterade om vad för regler och nya 

regelverk som utvecklas och träder i kraft. Samtidigt skulle det även behövas ett informationsflöde 

från regeringen och bokföringsnämndens sida då själva projektet är utvecklat och framtaget för att 

förenkla redovisningen. Åtgärden från bokföringsnämnden borde vara att leverera information om K-

projektet till alla berörda företagare.  

 

Redovisningsregler är under konstant utveckling då optimala redovisningssätt försöker att uppnås 

som även då kommer att vara under utveckling allt eftersom affärsvärlden utvecklas. Det finns en 

sannolikhet att ytterligare förändringar kommer att införas till K2 vilket gör att företagen lika väl kan 

avvakta med att övergå tills K2 är obligatorisk. Ett byte till K2 kan alltså medföra att företaget tvingas 

byta redovisningsprinciper ännu en gång om de senare skulle vilja applicera K3:s redovisningsregler 

när dessa är fastställda. En inväntning av K3 kan bidra till en minskad arbetsbörda då dessa företag 
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undgår en extra omstrukturering vid byte av redovisningssystem. Då de befintliga reglerna fortfarande 

får användas har K2:s lansering visat sig bli mindre betydelsefull.  

 

5.4.1 Hänvisning till teorier 

K2 är till för att förenkla företagens redovisning vilket ska gynna företagen som i sin tur gynnar 

landet och staten. Det går att spekulera kring näringslivspåverkan av förenklade redovisningsregler 

som K2. Om redovisningen blir mer lättförståelig, även för vanliga människor, kan det öka 

exempelvis aktiehandeln och därmed ökar investeringar till bland annat småföretag och innovativa 

företag som försöker att etablera sig på marknaden. Detta i sin tur gynnar företagstillväxten i Sverige 

och kan skapa en större internationell konkurrenskraft. Fler kommer att bli uppmuntrade till att starta 

egna företag, då redovisningen blir enklare att applicera. Då det i början kan vara dyrt att anställa 

redovisningskonsulter för att sköta redovisningen, finns det med förenklade regler en större möjlighet 

att sköta detta själv. Även agentkostnaderna kan minska, alltså kostnaderna för övervakningen av 

dessa konsulter då de kan nyttomaximera för sig själva istället för företaget. 

 

Utifrån agentteorin upplever vi inte K2:s förenklingsändamål som lyckat för majoriteten av företagen 

i vår studie då informationen om förenklingsprojektet inte nått ut till berörda företag. De går inte att 

avgöra om företagens redovisning har förenklats och därmed påstå att regeringens mål om att 

redovisningen ska bli billigare för företagen uppnåtts. Av vårt resultat kan vi anta att majoriteten av 

företagen som vi har kontaktat inte nyttomaximerar när det gäller val av redovisningssystem. Detta på 

grund av att majoriteten själva inte vet varför de tillämpar eller inte tillämpar en viss 

redovisningsmetod. Vi kan se detta som problematisk då dessa kan gå miste om förmåner och 

förenklingar som K2-regelverket kan erbjuda. 

 

En annan aspekt av agentteorin kan vara att se redovisningskonsulterna som agenter och företagen 

som principaler. Ett dilemma kan uppstå om företagen lägger sin redovisning i händerna på 

redovisningskonsulter och litar blint på att de verkar för företagens vinning. Utan företagens 

engagemang kan redovisningskonsulterna i själva verket arbeta till sin egen fördel genom att använda 

en redovisningsmetod som är bekvämare och mindre tidskrävande. 

 

Den institutionella teorin analyserar sociala beteenden och kan syfta till att begripa motivet till att 

företagen väljer att bete sig på ett visst sätt gällande sin redovisning. Utifrån resultatet från 

undersökningen visar det på att företagen som inte tillämpar K2 gör det på grund av kunskapsbrist 
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och inte på grund av ett aktivt val. De har helt enkelt inte känt till K-projektet med dess förenklingar 

och har således inte kunnat välja att tillämpa det. Den kognitiva pelaren inom institutionella teorin 

talar om att organisationer anammar andra organisationers beteenden. Detta kan vara en möjlig 

anledning till att företagen i studien inte har applicerat K2-regelverket i en större utbredning. En 

osäkerhet kan infinna sig bland dessa företag då regelverket ännu inte har blivit ett självklart 

alternativ för mindre aktiebolag. 

 

Den institutionella teorin talar även om att människans gärningar ska forma bland annat 

återkommande handlingsmönster. Vi tolkar att företagens naturliga beteenden är att följa rutiner och 

att inte bryta dessa mönster. Redovisningsregler förs vidare genom traditioner, så som den 

anglosaxiska och kontinentala redovisningstraditionen har förts vidare genom tiden i olika länder.  

En övergång till K2 skulle därmed bryta företagens tradition som har följts under en viss period.  

 

En orsak till kunskapsbristen om nya redovisningsregler kan vara att företag inte anstränger sig 

tillräckligt för att söka information om nya redovisningsregler. De kanske känner sig bekväma och 

trygga i med den kunskapen de innehar om deras nuvarande redovisningssätt.   

 

5.4.2 Rättvisande bild 

På grund av att K2 är ett förenklat regelverk kan det leda till spekulation om att bilden av företaget 

inte blir lika rättvisande. Det kan uppstå en osäkerhet bland de som läser årsredovisningen huruvida 

en K2 årsredovisning lämnar lika goda upplysningar om företagets resultat och ställning jämfört med 

befintligt reglemente.  

 

Mindre företag har bättre översikt på vad som sker inom företaget då de dagligen handskas med 

uppgifter som de använder inför beslutsfattande och därmed är årsredovisningen för dem själva inte 

av högsta prioritet. I stora företag spelar däremot redovisningen större roll då cheferna inte har samma 

insikt i verksamheten.
85

 Årsredovisningens syfte blir alltså i första hand inte ett underlag för de 

mindre företagen själva utan istället en bas för kreditgivare, investerare och skatteverket.  

 

                                                   
85

 Friedlob T. & Plewa F. 1992: cost effective financial reporting for small business. Journal of small business 

management., vol 30, nr 1, sid. 89-94 
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Då det inte är tillåtet att ignorera någon av de redovisningsregler och bestämmelser som uppges i K2 

kan det leda till att redovisningen i vissa fall inte representerar företaget i sin helhet. Detta kan 

begränsa de företagsspecifika upplysningar som kan vara avgörande för vissa intressenter.  

Företag som exempelvis använder sig av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar kan 

behöva visa en mer teoretiskt korrekt bild av sin redovisning än den som tillåts i K2. Därför skulle K3 

regelverket passa dem bättre då den är utförligare och ger regelmässigt större andrum. 

 

Vi ser att företag har behov av olika redovisningsregler för att ge utrymme åt företaget att presentera 

sin egen bild av verksamheten. Ett redovisningssystem som K2 är utformat för att passa samtliga 

företag inom en kategori och skulle därmed kunna hämma den rättvisande bilden av somliga företag.  
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6. Slutsatser  
 

Här sammanfattas analysens olika aspekter som är baserade på resultatet. Slutsatserna presenteras i 

punktform och representerar studiens tre undersökningsfrågor. 

6.1  Undersökningsfråga 1 

Vi anser att tre av 143 företag är ett allt för ringa antal för att dra generella slutsatser utifrån. 

Dessutom hade två av dessa tre företag en redovisningskonsult som valt att tillämpa K2 åt dem. Då 

vår studie inte behandlar redovisningskonsulterna kan frågan om varför företagen tillämpar K2 inte 

besvaras eftersom företagen inte har gjort valet själva. 

6.2  Undersökningsfråga 2 

Företag som har egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar kommer med stor sannolikhet 

inte att gå över till K2 utan välja att tillämpa K3. Vi kan inte styrka något samband mellan 

branscherna de verkar inom då vi inriktat oss på ett smalt urval av branscher. 

 

Med hänsyn till soliditeten skulle många av företagen med utvecklingskostnader få problem vid en 

övergång till K2. Särskilt gäller det företag där utvecklingskostnaderna är en procentuellt stor del av 

de totala tillgångarna samt i jämförelse ett litet eget kapital som inte skulle kunna täcka en 

kostnadsföring av de egenupparbetade anläggningstillgångarna.  

 

6.3  Undersökningsfråga 3 

Vår undersökning visade på en låg kännedom av K-projektet och därmed även K2. En del företag 

hade fått instruktioner från sina moderbolag att använda samma regelverk som dem, vilket i dessa fall 

inte omfattade K2. Genomgående visar detta på att företagen som inte valt att tillämpa K2 inte heller 

gjort ett medvetet val att stanna i det nuvarande redovisningssystemet av någon given anledning utan 

känner enkelt inte till att K-projektet med dess förenklingar existerar. 
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7. Avslutande diskussion 
 

Citatet av De Bryjne från 1980 som finns i inledningen beskriver finansiell information som en form 

av språk som ligger till grund för ett lättbegripligt och jämförbart beslutsfattande gällande 

investeringar och kreditgivningar. Det talas därmed om att skillnader internationellt sett bör minska. 

Förenklingsprojektet syftar alltså till att försöka få de olika parterna till att tala samma finansiella 

språk, för att en ökad jämförbarhet och begriplighet. 

 

Då långivaren vill ha så stor säkerhet som möjligt kan upplysningar från ett förenklat redovisningssätt 

ge begränsat med information och därmed leda till en mindre rättvisande bild av företaget. Däremot 

ökar jämförbarheten mellan företagens årsredovisningar vilket ger kreditgivarna ett bättre 

beslutsunderlag om utlåning och investeringar genom att jämföra med liknande företag.  

 

Vi kan själva anse att bokföringsnämnden inte har lyckats fullt ut med sitt förenklingsprojekt då det 

enligt oss är få av företagen i studien som valt att tillämpa K2-regelverket. Visserligen har vi 

undersökt ett begränsat antal företag i studien, vilket inte kan ge en generell uppfattning om hela 

populationen. Vi kan ändå tycka att ett lågt användande och låg kunskap om projektets existens bidrar 

till att bokföringsnämndens syfte inte kan uppfyllas fullt ut.  

 

Däremot har bokföringsnämnden inte satt upp ett mål att nå ut till en viss kvantitet företag under en 

viss tid utan målsättningen har utgått ifrån att förenkla redovisningen för företagen. Därmed kan vi 

inte yttra oss om att bokföringsnämndens uppdrag inte har uppfyllts, då vi inte har fått svar på den 

frågan. BFN:s mål är som känt att minska och förtydliga reglerna samt samla dem på en och samma 

plats
86

, men däremot är det regeringens målsättning att sänka företagens redovisningskostnader.  

 

Bokföringsnämnden skriver i sitt yttrande 2009-02-19 att reglerna har vuxit fram under en lång period 

och är fortfarande under utveckling vilket också kan vara en bidragande orsak till en mindre 

uppslutning kring det nya systemet.
87

 Alltså beror denna okunskap delvis på att regelverket 

fortfarande är i utvecklingsfas och inte har upplysts till företagen och revisionsbolagen i någon större 

omfattning. 

 

                                                   
86

 Bokföringsnämnden. K2 rapport: http://www.bfn.se/info/rapport-k2.pdf, 2010-01-09 
87

 Bokföringsnämndens yttrande, http://www.bfn.se/skrivelser/remissvar/yttrande-samrob.pdf, 2010-01-02 

http://www.bfn.se/info/rapport-k2.pdf
http://www.bfn.se/skrivelser/remissvar/yttrande-samrob.pdf
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7.1  Kritik 

Uppsatsen har fått modifierats efter hand då det vi från början var ute efter att undersöka inte kunde 

uppnås. Ett intresse låg i att undersöka om tillämpningen av K2 innebar några skillnader för 

företagen, men gick inte att får svar på i denna studie.  

 

Då utfallet bland de flesta företagen var att de inte själva hade valt att tillämpa K2 eller aktivt stanna i 

den nuvarande redovisningen fick teorierna inte komma till sin fulla användning till skillnad från om 

företegen gjort aktiva val.   

 

Det har varit svårt att dra generella slutsatser om branscherna som företagen verkade inom då vårt 

urval har varit geografiskt begränsat till Kista som överlag är inriktat på specifika branscher som 

exempelvis data och tele. 

 

För att nå en stor skara företag ansåg vi att telefonintervjuer var det effektivaste sättet att få 

undersökningsfråga nummer tre besvarad. Däremot kanske det inte är det mest effektiva sättet att få 

ut så mycket information som möjligt från respondenten. En motgång var att ekonomiansvariga på 

företagen i de flesta fallen inte var den som tog beslut om vilken redovisningsmetod som skulle 

användas på företaget. Utan de lägger ansvaret på redovisningskonsulter som egentligen inte har 

något med företagets verksamhet att göra.  

 

Metodmässigt skulle mer information kunna komma fram om vi valt att göra en kvalitativ intervju 

med en redovisningskonsult eller dylikt för att få ett annat perspektiv på K2. Med det nuvarande 

syftet skulle dock en sådan intervju inte vara av användning då studien grundar sig på varför 

företagen gjort sina val vad gäller redovisningen. Det låg alltså inte i vårt intresse att tala med 

redovisningskonsulter. 
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7.2  Förslag på vidare forskning 

 

 Det skulle vara intressant att undersöka hur företagen ser på det nya redovisningssystemet när K2 

blir obligatoriskt.  En undersökning om hur företagen upplever det nya regelverket och om de 

anser att redovisningsarbetet har blivit förenklat, mindre tidskrävande och billigare.  

 

 Få redovisningskonsulters och revisionsbyråers perspektiv för att se hur deras arbete har 

förändrats sedan de börjat använda sig av K2. 

 

 Hur banker och kreditgivares beslutstagande påverkas av K2 redovisningen. Föredras K3 då den 

ger utförligare upplysningar? 
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Bilaga 1  
 

Datasökning i Affärsdata 

 

Samtliga 143 företag i Kista som platsar i K2-regelverket med kommentaren K2 om de tillämpar K2-

regelverket samt kommentaren FoU om de har egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar.  

 

Företagsnamn 

Antal 

anställda 

Omsättnings- 

tillgångar 

TKR 

Summa 

tillgångar 

TKR Kommentar 

A M Kolgrill AB 5 6033 1598 
 ADVA Optical Networking AB 7 12330 6759 K2 

AIB Stockholm AB 9 8074 1280 
 ASUS Nordic AB 34 24913 6523 
 Air Target Sweden AB 7 17429 11759 
 Altegra Consulting AB 14 15839 6558 

 Altera AB 6 14011 7919 

 Amino Communications AB 37 11630 20185 FoU 

Amtico International AB 9 33096 7192 
 Antenn & Digital Teknik i Stockholm AB 6 4178 1785 
 Appear Networks Systems AB 17 23904 10295 
 Arecta Communication AB 6 40878 5934 
 BIBBO Hotelldata AB 8 7867 12081 
 Basstäd i Stockholm AB 29 10916 3387 K2 

Bildning & Vård i Stockholm AB 45 13771 795 
 Binero AB 7 9422 4426 
 Björnentreprenad AB 45 35279 16605 
 Bluewave Microsystems AB 5 5728 1980 
 Boutique Maggie Kista AB 6 7980 3149 
 Broder K AB 19 30717 9267 
 CAG Contactor AB 47 49394 15057 
 CDG Europe AB 6 24987 15668 
 Cegedim (Sweden) AB 35 37046 18995 
 Citrix Systems Sweden AB 15 35282 17258 

 Colly Filtreringsteknik AB 12 46746 19256 

 Colly Flowtech AB 8 27319 11365 

 Comgate AB 5 12596 2239 
 Comgate Service AB 7 15391 3073 
 Comintelli AB 7 8275 10980 FoU 

Compass Consulting AB 15 19243 12040 
 Cyncron AB 8 10718 5331 
 DIN TRAFIKSKOLA I SOLLENTUNA AB 6 3276 918 
 Daymark AB 5 4603 3456 
 



 

Devicom AB 15 26237 11353 FoU 

Dicentia AB 11 27671 20531 
 EM Nordic Training AB 7 6522 1301 
 Ecenta Nordic AB 5 27708 8212 
 Efecte AB 7 6962 5099 
 Elcoteq Sweden AB 7 14572 3690 
 Encorium Sweden AB 10 9953 2320 
 Ensize AB 8 6498 2210 FoU 

Erfator Projektledning AB 25 38801 14472 

 Friskvård i Kista AB 7 8523 4494 

 Friskvård vid Mälaren AB 5 7527 6342 

 Frogne Svenska AB 13 23434 8959 
 Future Electronics AB 49 41808 13888 
 G A Lindberg ProcessTeknik AB 6 30189 10783 
 G A Lindberg SealTech AB 5 24167 13035 
 G S Hydro AB 11 44181 18558 
 Genero Solutions AB 7 6216 2619 
 Gorm Larsen & Partners Sverige AB 12 12008 6678 
 HAFO Geo-Service AB 9 10571 3093 
 Hans Jaklinder AB 6 17601 9423 
 Hansa iServion ASP AB 29 35913 7917 
 Hermelin IT-partner AB 18 17965 4589 
 Holmström & Kirkos Transport AB 13 7309 941 
 Husby Matcenter AB 8 4593 2830 
 Hästa 4H-Lantbruk AB 5 5342 2940 
 IPROMMA Institutet AB 7 3485 1385 
 IRnova AB 22 36379 14812 

 IT Stockholm Holding AB 5 5460 12398 

 IT Stockholm Nearby AB 20 46411 13468 

 ITERA Networks AB 42 45687 19099 FoU 

Interverbum AB 43 49401 20265 
 Interverbum Localization AB 21 33788 16032 
 Iprobe AB 8 11835 15566 FoU 

Ivar Jacobson International AB 6 7539 2068 
 Jokhadar Frukt & Grönt AB 5 22454 5276 
 KONE Door AB 48 22225 6012 
 Kaspersky Lab AB 7 16447 22338 
 Kista Food AB 5 13325 1767 
 Kista Hotel AB 19 31062 11539 
 Kista Logistik Center AB 13 11773 4401 
 Kista Racket Center Bo Bjunér AB 6 6903 15694 
 Kista Science City AB 8 10152 2982 
 Kista Snabbtryck AB 16 19039 15030 
 LSI Logic AB 8 17363 3394 
 



 

Lorentzen & Wettre Skandinavien AB 11 30729 9059 
 MATERNA Information & Communications 

AB 21 44297 22646 
 Magdali Kista Optik AB 9 10158 2080 K2 

Maskin-Lindell AB 14 38905 15192 
 Medcore Sweden AB 8 28257 14496 
 Meridian Sverige AB 5 7033 4469 
 Minerva Sverige AB 8 13635 6320 
 Mobile Momentum Nordic AB 6 13980 9865 
 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB 17 5523 795 
 National Instruments Sweden AB 22 25420 9707 
 Netstar AB 12 3468 3000 FoU 

Niana AB 12 12722 3126 
 NordicLAN AB 11 17338 6552 
 Now Electronics AB 14 15107 6415 
 Nyttig Mat i Kista AB 6 4336 689 
 OP5 AB 25 14636 15300 
 Omicron Syntax Data AB 6 10731 8700 

 On, Line C C AB 13 22866 17486 

 OneConference Sweden AB 9 14356 4365 FoU 

PGS Technology (Sweden) AB 5 22216 5479 
 Perfect Communication Sweden AB 11 13655 9645 FoU 

Pernilla Sandgren AB 8 9640 3287 
 PharmaRelations AB 35 32605 7578 
 PlantVision AB 41 46824 19929 
 Point Plus AB 20 12152 3137 
 Possio AB 5 17009 10920 FoU 

Probecon AB 8 8066 3619 
 QiValue Technologies AB 18 18615 6670 FoU 

Restaurang Jean K Saikali AB 10 7350 1805 
 Röjning & Co AB 20 18247 6108 
 SANvalue AB 6 18664 12005 
 SIVERS IMA AB 18 24953 12667 
 SPSS Sweden AB 18 36042 14626 
 SQS Software Quality Systems Nordic AB 12 20501 6590 
 SQS Software Quality Systems Stockholm AB 35 32043 12674 

 ST Wireless AB 20 14923 8297 

 STOCKDEK Sweden AB 8 8157 1905 
 Sabre Rocade Assist AB 5 5929 16017 
 Sagogården AB 20 12259 4494 
 Salesgen AB 5 13854 5088 
 Serafim Office Consulting Group AB 33 43733 13884 
 Serafim Office Management Communication 

AB 14 45826 17378 

 Serafim Office Management Support AB 26 48030 23295 

 



 

Serafim Office Management Infocom AB 17 15840 5603 
 Serafim Office Management Vending AB 5 6833 2694 
 Serafim Office Management Supplies AB 12 32782 13808 
 Serafim Office Management Provider AB 5 7611 4024 
 Serafim Office Management Integration AB 5 4285 496 
 Silf Competence AB 21 38870 16879 
 Skandinavisk Språkanalys AB 6 10245 9499 
 Staria ISE Konsult AB 8 10631 5579 
 Sting Networks AB 24 27482 21823 FoU 

Stockholms Teknikhöjd AB 5 5757 1317 

 Syscom Sverige AB 18 32716 14131 

 TL Detect AB 14 20401 0 FoU 

T.R.E. Partner AB 5 7749 4104 
 TranSiC AB 7 1606 8922 
 Ungdomsstegen AB 7 7979 2287 
 Wireless System Integration Sweden AB 11 16771 8220 
 World Class Företagsförsäljning WCF AB 5 7585 2645 
 World Class Sverige AB 7 31393 15158 
 ZAX By Lillian AB 11 6615 1882 
 ZTE Sweden AB 27 45476 10877 
 augusti extension AB 5 3121 3 
 mnemonic AB 5 11736 5633 
 wx3 Telecom AB 5 5771 2769 
  

 

 


