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Sammanfattning 

Titel 
K2-regelverket, om företagen själva får välja? 
 

Problemdiskussion 
Bokföringsnämnden fick år 2004, i uppdrag av Regeringen, att förenkla redovisningen i Sverige då 
den ansågs vara för komplex. BFN valde att lösa den komplexa redovisningen genom att införa 
fyra olika regelverk, som delar in företagen, efter deras storlek. Genom indelningen skapade BFN 
regelverken K1, K2, K3 och K4, där K1 riktar sig till de minsta företagen och K4 till företag som 
redovisar enligt IFRS-reglerna. Regelverket K2, som studien behandlar, riktar sig till mindre 
aktiebolag, enligt ÅRL:s äldre definition av mindre aktiebolag. Dessa bolag kännetecknas av, att 
de understiger samma två av dessa tre rekvisit de senaste två åren: mindre än 50 stycken 
anställda, en balansomslutning lägre än 25 miljoner kronor samt en nettoomsättning som 
understiger 50 miljoner kronor. Målet med K2-regelverket är att reducera företagens 
administrativa kostnader med 25 procent. Regelverket innehåller schablonlösningar och 
förenklingsregler som skall underlätta för företagen. Undersökningar har visat, att ett förenklat 
regelverk är efterfrågat bland företagen. Trots att småföretagarna efterfrågar ett förenklat 
regelverk, är det ytterst få som valt att anamma det nya regelverket K2, paradox? 
 

Frågeställning  
Varför väljer inte företagen i Sverige att implementera K2 vid upprättande av årsredovisning? 
 

Metod 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställning och har sex stycken intervjuer utförts med sex 
stycken diverse mindre aktiebolag som är verksamma inom redovisning och/eller revision. 
Intervjuernas struktur är semistrukturerad för att låta intervjuobjekten kunna sväva fritt 
samtidigt som intervjuerna håller en struktur. Författarna använder sig av deduktiv ansats och 
jämför således det generella (Teoretiska referensramen) med det konkreta (Empirin). Detta för 
att få en ökad förståelse till de faktorer som bidragit till att företagen inte valt att tillämpa K2 vid 
upprättande av deras årsredovisning 
 

Analys och slutsats  
Det finns flera faktorer som ligger som grund till varför företagen inte valt att tillämpa K2 i deras 
årsredovisning.  Den största faktorn som har identifierats är att valet av regelverk än så länge 
inte varit tvingande för företagen, därav har de ej valt att implementera det. Det frivilliga valet 
har även bidragit till att företagen har generellt en låg kunskap om regelverket. Ytterligare 
orsaker som har identifierats är att företagen anser att projektet gått för långsamt samtidigt som 
de anser att Regeringen tillsammans med BFN har fokuserat på fel förenklingsåtgärder.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
De två senaste decennierna har präglats av modifieringar inom det svenska 

redovisningsområdet. En betydelsefull modifiering, inom redovisningen, var när Sverige år 1992 

skrev på EES-avtalet. Avtalet sattes i verk två år senare och avsikten med avtalet var att 

harmonisera redovisningen i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Avtalet bestod av 

tvingande regler där medlemsländerna bland annat var tvungna att följa EG:s bolagsrättsliga 

direktiv. Avtalet bildades av Efta (Europeiska frihandelssammanslutningen) och EG (Europeiska 

gemenskapen). EES-avtalets syfte var att skapa en inre marknad med en fri rörlighet av varor, 

tjänster samt kapital. Medlemsländerna var även tvungna att avskaffa tullar och andra barriärer 

för att på så sätt främja handeln mellan länderna. EES skulle ses som en enda marknad1. 

 

Sverige trädde ur Efta år 1995 och blev samma år medlemmar i EU. Genom medlemskapet fick 

Sverige nya lagar och regler som skulle implementeras i redovisningen. Bland annat skulle 

”rättvisande bild” ligga till grund för redovisningen, vilket bjärt avvek från Sveriges kontinentala 

redovisning som genomsyrades av försiktighetsprincipen.  Medlemskapet bidrog även till att 

Sverige nu var tvungna att följa EU:s bolagsrättsliga direktiv2. Två av dessa bolagsrättsliga direktiv 

har varit av en central betydelse för harmoniseringen inom redovisningen. Det fjärde 

bolagsrättsliga direktivet som ledsagar juridiska personer om hur de skall gå tillväga vid 

upprättande av årsredovisning samt det sjunde direktivet som innehåller bestämmelser om 

koncernredovisning.   

 

Det sjunde direktivet förtäljer att de börsnoterade bolagen som upprättar koncernredovisning 

skall tillämpa de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS fullt ut, utan nationella 

anpassningar. Detta har varit tvingande sedan 1 januari år 20053 och syftet är att öka 

                                                 
1
 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Handel/EES-avtalet 

2
 www.skatteverket.se/download/18…/kap04.pdf 

3
 Nilsson, H. Nilsson, S. Sundgren ,S. Internationell redovisning: teori och praxis, 1a upplagan, Studentlitteratur 2007 
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jämförbarheten mellan bolagen på den internationella marknaden för att främja den 

internationella handeln.  

 

Det fjärde bolagsrättsliga direktivet skall tillämpas av de icke noterade bolagen. En anvisning från 

EU är att reducera de administrativa kostnaderna för de mindre bolagen i EU som utgör cirka 

99,5 procent av unionens samtliga associationer4.  Målet med anvisningen är att reducera de 

administrativa kostnaderna med 25 procent5.   

 

Anvisningen ledde till att BFN fick år 2004 uppdrag att förenkla redovisningen.6 Detta eftersom 

den svenska redovisningens regler samt normer avviker från de andra EU medlemmarnas7.  

Reglerna i Sverige ansågs dessutom vara alltför komplicerade för de små och medelstora 

företagen8 som år 2008 utgjorde 90 procent av alla företag i Sverige9. Efter nya gränsdragningar 

för räkenskapsåret 201010 ökade antalet små och medelstora företag i Sverige till 97 procent11. 

 

BFN har valt att dela in företagen i olika kategorier, K1, K2, K3 och K4. Indelningen grundas på 

företagets storlek samt associationsform. 

 

Regelverkens kriterier vid kategorisering: 

 medelantal anställda  

 balansomslutning  

 nettoomsättning 

 

De företag som får tillämpa regelverket K1 är enskilda näringsidkare samt mindre handelsbolag 

vilka ägs av fysiska personer och har en omsättning som normalt understiger tre miljoner 

                                                 
4
 http://www.eurochambres.be/content/Default.asp?PageID=23 

5
 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 319 

6
 www.bfn.se/akutelltpagaende.aspx 

7
 www.bfn.se/info/rapport-k2.pdf 

8
 SOU 2008:67 s. 129 

9
 SOU 2008:67 s. 15 

10
 Frivillig revision, Justitiedepartementet artikel nr. JUu 10.11 s.2 

11
 SOU 2008:67 s. 15 



|Södertörns högskola | C-uppsats inriktning redovisning | K2-regelverket, om företagen själva får välja?| 

 

 

  

 

 

 

3 

kronor12. K2 regelverket får användas av mindre aktiebolag som inte är moderbolag i större 

koncerner samt ekonomiska föreningar. Dessa associationer kännetecknades vid lanseringen av 

K2 år 2009 av att de hade mindre än 50 stycken anställda, en balansomslutning som understeg 

25 miljoner kronor samt en nettoomsättning som var lägre än 50 miljoner kronor13. År 2011 

ändrades gränsdragningarna för vad klassas som mindre bolag till att ha mindre än 50 stycken 

anställda, en balansomslutning som understiger 40 miljoner samt en nettoomsättning som är 

lägre än 80 miljoner kronor14.   De associationer som överstiger samma två av dessa tre rekvisit 

de senaste två åren tillhör regelverket K315. K1- och K2-användarna har valmöjligheten att 

tillämpa huvudregelverket K3, K3-användarna har valmöjligheten att tillämpa K4, dock har de ej 

valmöjligheten att tillämpa ett lägre regelverk. K4 är det högsta regelverket och användarna 

inom denna kategori är börsnoterade företag och företag som tillämpar IFRS som 

redovisningsstandard16.  

1.2 Problemdiskussion 
Idén om ett förenklat regelverk föddes ur EG-rätten som delar in företag efter storlek vilket ligger 

till grund för K-projektet. BFN:s arbete innebär en adaption till övriga Europa som länge har haft 

visionen att förenkla redovisningen. BFN:s K-projekt, avviker sig från det traditionella regelverket 

då de nya reglerna adapteras efter företagets storlek samt associationsform. Det traditionella 

regelverket tar inte någon hänsyn till bolagets storlek och har således bidragit till att samtliga 

bolag har tillämpat samma reglering. 

 

Valmöjligheten att övergå till BFNAR:2008:1 som i folkmun kallas K2 möjliggjordes den 31 

december 200817. Det nya regelverket ska verka för enkelheten för de mindre företagen. En 

enkelhet där struktureringen av redovisningsnormgivningen är explicit. Till skillnad från tidigare 

regelverk är K2 ett samlat regelverk, vilket skall underlätta för användarna18. Regelverket präglas 

                                                 
12

 BFNAR 2006:1 
13

 BFNAR 2008:1 
14

 http://civilekfor.se/K2-Nya-redovisningsregler-for-90-av-alla-AB/ 
15

 SOU 2008:67 s. 15 
16

 BFNAR 2005:1 
17

 BFNAR 2008:1 
18

 BFN Dnr 07-30 1 bilaga 2.  
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av schablonlösningar, där försiktighetsprincipen är i centrum och regelverket kännetecknas med 

färre tilläggsupplysningar19.   

 

K-projektet karaktäriseras av att företagen delas in i diverse kategorier genom gränsdragningar 

utifrån storleken på företaget. Dessa gränsdragningar har givit upphov till att 90 procent av 

Sveriges associationer klassificerades år 2008 som ett bolag enligt ÅRL:s definition som mindre 

företag20. Efter föreslagna modifieringar av gränsvärdena höjdes dem från och med 

räkenskapsåret 2011 till 50/40/8021 vilket bidrog till att siffran steg till 97 procent22. 

 

Trots den höga siffran av potentiella K2-användare är det endast ett fåtal som valt att tillämpa 

det nya regelverket. I en artikel, skriven av Caisa Drefeldt som publicerades i Balans år 2008 

framgår det klart och tydligt att K2-regelverket har varit efterlängtat i och med sina förenklingar. 

Det har dock visat sig att responsen till K2 inte återspeglar artikeln, då merparten av företagen än 

idag tillämpar det traditionella regelverket. Diverse undersökningar dementerar missnöjet, då VD 

och ekonomichefer är missnöjda med förenklingsarbetet23. De anser att arbetet har gått för 

långsamt och har inte upplevt att regelverket har lett till kostnadsbesparingar24. Samtidigt som 

det framgår i statens offentliga utredningar från år 2008 att de små företagen upplever att de 

nuvarande reglerna är för komplexa25.    

 

Detta gör oss konfunderade, trots att BFN verkar för förenklingar för småföretagarna är det få 

som väljer att anamma det nya regelverket. Paradox? 

1.3 Frågeställning 
Varför väljer inte företagen i Sverige att implementera K2-regelverket vid upprättande av 

årsredovisning? 

                                                 
19

 Drefeldt, Caisa 2008, Nu är K2 äntligen här, Balans nr. 10 
20

 SOU 2008:67 s. 15 
21

 http://civilekfor.se/K2-Nya-redovisningsregler-for-90-av-alla-AB/ 
22

 http://civilekfor.se/K2-Nya-redovisningsregler-for-90-av-alla-AB/ 
23

 Regering löser ”fel” problem för landets småföretagare – Balans 2009 nr 1 
24

 Regering löser ”fel” problem för landets småföretagare – Balans 2009 nr 1 
25

 SOU 2008:67 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse varför företag i Sverige inte väljer att tillämpa 

K2-regelverket när det skall verka för förenklingar.  

1.5 Avgränsning 
Mindre Aktiebolag som är verksamma inom redovisning och/eller revision samt haft 

valmöjligheten men inte valt att tillämpa K2-regelverket för räkenskapsåret 2009. Även 

geografiska avgränsningar har tillämpats till företag som har sitt säte i Stockholms Län av 

praktiska skäl.  

1.6 Fortsatt disposition av uppsatsen 

 

Kapitel två innefattar metoden i arbetet. I Metoden redogör författarna hur de har gått tillväga 

med att söka information, val av respondenter, utformning av intervjufrågor, intervjuprocess, 

sammanställning av empiri etc. I slutet av metodkapitlet kritiseras även metoden genom en 

självreflektion, där bland annat studiens reliabilitet samt validitet diskuteras. 

 

 

Kapitel tre utgörs av uppsatsens teoretiska referensram som skall bringa läsaren kunskap om 

redovisningens syfte och om K-projektet i allmänhet. Därefter går författarna mer in på djupet 

om K2, som skall ge läsaren en tydligare bild av regelverket. Vidare förklaras skillnaderna mellan 

K2 och det traditionella regelverket (dagens regelverk). Kapitlet presenterar även tidigare 

debatter samt för- och nackdelar och med att tillämpa K2 som regelverk. Avslutningsvis i kapitlet 

redogörs Institutionell teori.    
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I kapitel fyra presenteras alla intervjuer uppställda i alfabetisk ordning där läsaren kan följa 

respondenternas åsikter och tankar. Företagens åsikter är åtskiljda från varandra för att läsaren 

skall kunna bilda sig en egen uppfattning om hur företagen har resonerat. Kapitlet förfogar även 

över tabell som skall underlätta läsaren att utläsa företagens storlek, omsättning samt 

balansomslutning.   

 

 

I detta kapitel presenteras analysen i arbetet, där läsaren kan ta del av de mönster vi har 

identifierat via vår deduktiva ansats. 

 

 

I det sjätte och avslutande kapitlet reflekterar vi själva över fenomenet. Vi för tillsammans en 

diskussion som besvarar uppsatsens frågeställning subjektivt, som sedan avslutas i en slutsats.  
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2. Metod 

2.1 Val av forskningsansats 
Det finns tre diverse ansatser att angripa ett fenomen. Dessa tre olika forskningsansatser 

namnges Deduktion, Induktion samt Abduktion. En deduktiv ansats innebär att man avleder från 

det generella till det konkreta, dvs. från teori till empiri26. Den induktiva ansatsen är motsatsen 

till den deduktiva ansatsen, då forskaren har sin utgångspunkt i empirin, denna ansats 

kännetecknas av att man drar slutsatser från det speciella till det mer allmänna27. Den tredje 

ansatsen, Abduktion är en blandning av de båda och innebär att forskaren varvar med att gå från 

teori till empiri till det motsatta för att kunna besvara sin frågeställning28. 

 

 

Figur 1. Illustration av deduktion, induktion samt abduktion av Alvesson & Sköldberg 

  

Vi väljer att angripa studiens valda fenomen genom deduktion. Således utgår vi från den 

teoretiska referensramen som bygger på teorier och sekundärkällor i form av offentliga 

utredningar, vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur samt tidskrifter. Detta då tidigare forskning 

inte finns att tillgå. Vårt syfte med ansatsen är via vår erhållna empiri transkribera det till data 

                                                 
26

 Johannessen, A. Tufte, P. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1a upplagan, 2003. s35 
27

 Johannessen, A. Tufte, P. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1a upplagan, 2003. s35 
28

 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj,: Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Studentlitteratur, 1994, s. 45 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
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och kommer utifrån uppsatsens teoretiska referensram undersöka hur den teoretiska 

referensramen förhåller sig till empirin.  

2.2 Val av vetenskaplig undersökningsmetod 
Den vetenskapliga undersökningsmetoden kännetecknas av kvantitativ- och kvalitativ ansats. 

Kvantitativ ansats präglas av hård data som består av variabler och är numeriska. Avsikten med 

denna ansats är att forskaren skall få en förklaring om varför fenomenet förhåller sig på ett visst 

sätt och därmed kunna dra statistiska generaliseringar29.  Den kvalitativa ansatsen skiljer från den 

kvantitativa då den behandlar mjuk data som oftast är icke numerisk. Vid insamling av data 

använder forskaren till exempel intervjuer som metodik. Forskarens avsikt i den kvalitativa 

ansatsen är att erhålla fylliga beskrivningar som skall ge forskaren en djupare förståelse av ett 

fenomen30.     

 

Vi väljer att bruka den kvalitativa ansatsen vid framställande av empiriskt material, då avsikten 

med uppsatsen är att få en ökad förståelse till fenomenet: 

 

 ”Varför väljer inte företagen i Sverige att implementera K2-regelverket vid upprättande av 

årsredovisning?”.  

 

Vi bedömer, att den kvalitativa ansatsen är mer lämplig än den kvantitativa, då vi genom studien 

vill erhålla en djupare förståelse för fenomenet.  

2.3 Val av intervjuobjekt 
Vår avsikt är att få en ökad förståelse till fenomenet och vi anser att det vore intressant att 

intervjua respondenter som arbetar inom ekonomi. Valet till att välja respondenter som arbetar 

inom ekonomi grundar sig i att de högst sannolikt har en större kunskap än de som inte arbetar 

inom området. En ytterligare motivering till valet att intervjua respondenter som arbetar inom 

                                                 
29

 Johannessen, A. Tufte, P. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1a upplagan, 2003,  s 73 
30

 Johannessen, A. Tufte, P. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1a upplagan, 2003,  s 21  

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
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ekonomi är att de flesta småföretag outsourcar sin redovisning till externa redovisningskonsulter 

etcetera och därför har en låg insikt om regelverken och dess verkningar31. 

 

För att identifiera respondenter använder vi oss av affärsdatas databas32. Via den utökande 

sökningsfunktionen i företagsdelen fyller vi i villkoren i parametrarna för att kunna få tillämpa K2 

samt att dessa krav var uppfyllda för räkenskapsåret 2009. 

 

Parametrar Villkor 

Bolagsform Aktiebolag 

Omsättning* <50  

Antal anställda <50 

Geografiskplacering Stockholms Län 

Bolagstyp Aktiva AB  

* I KKR 

 

Då vi söker respondenter som är verksamma inom redovisning och revision appliceras även 

branschtillhörighet ”Redovisning och Bokföring”, SNI-kod 69201 samt ”Revision”, SNI-kod 69202 

in i parametrarna. Detta bidrar till att antalet aktiebolag vid sök tillfället visar 3071 stycken 

aktiebolag33.  Av dessa bolag sovras de aktiebolag som ej uppfyller kravet kalenderår som 

räkenskapsår bort då detta ej är förenligt inom regelverket K2.  De företag som inte bedriver sin 

verksamhet regelbundet elimineras även de från sökningen tillsammans med företag som 

räkenskapsåret 2009 tillämpade K2-regelverket. 

 

Potentiella respondenter kontaktas per telefon där mellan 100 till 150 företag tillfrågades om de 

ville ställa upp på en intervju. Efter sökningens slut resulterade antalet respondenter till sex 

stycken. 

                                                 
31

 Balans nr 1 2009, Hans Börsvik, Jan Magnusson och Karin Prytz: Debatt: Regeringen löser "fel" problem för landets 
småföretagare 
32

 www.affarsdata.se, databas med information och företag. 
33

 Olika bolagsformer har olika SNI-koder, Revison har kod nr 69202 och ”Redovisning och bokföring” har kod nr 
69201 
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2.4 Intervjufrågor 
Det finns flera former av intervjuer och dessa skiljer sig från varandra då de kan vara mer eller 

mindre strukturerade.  De strukturerade intervjuerna präglas av att frågorna och ordningsföljden 

av dem är bestämda i förväg medan de ostrukturerade intervjuerna präglas av att frågorna inte 

är bestämda i förväg34.  Semistrukturerade intervjuer är en kombination av strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer som grundar sig i en intervjuguide. Denna intervjuguide förfogar över 

teman och generella frågor som tas upp under intervjuernas gång35.  

 

Vi väljer att använda oss av semistrukturerade intervjuer, då vi anser att det är mest lämpligt för 

att kunna besvara uppsatsens frågeställning samt uppnå uppsatsens syfte. Under intervjuernas 

gång följs intervjuguiden och frågorna ställs i ordningsföljd. Det skall dock poängteras att 

intervjuguiden inte följs slaviskt utan anpassas efter intervjuobjektens svar, då det ligger i 

naturen att följa upp ett nytt tema som tas upp36. I möjligaste mån försöker vi att formulera icke 

ledande frågor samtidigt som de skall vara korta, explicita och i möjligaste mån bringa 

välformulerade svar.  

 

Intervjuerna öppnas med frågor som behandlar intervjuobjektens bakgrund samt företagets 

affärsverksamhet, något som ses som enkla och självklara frågor37. Detta då det faller sig 

naturligt samtidigt som det råder bot på den eventuella hämmade situationen som kan uppstå 

vid en intervju38. Vidare väljer vi att utforma frågor som behandlar de fem olika teman som vi 

valt att rikta in oss på. Vi utformar frågorna i intervjuguiden så att respondenterna håller sig 

inom ramen för att besvara uppsatsens frågeställning, samtidigt som frågorna genererar djupare 

svar.   

 

                                                 
34

 Johannessen, A. Tufte, P. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1a upplagan, 2003, s.97 
35

 Dalen, M, Intervju som metod, 1a upplagan, 2008 
36

 Denscombe, M.Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,2a upplagan, 
Studentlitteratur 2009 s 136 
37

 Denscombe, M.Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,2a upplagan, 
Studentlitteratur 2009 s 245 
38

 Denscombe, M.Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,2a upplagan, 
Studentlitteratur 2009 s 245 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
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Intervjuguiden sänds inte ut till respondenterna i förväg, då vi bedömer att det kan leda till 

försköning av respondenternas svar. Förvisso blir svaren mer tillfredsställande men vi anser att 

det skulle påverka uppsatsens reliabilitet negativt. 

 

Intervjuerna äger rum hos intervjuobjekten och empirin dokumenteras med hjälp av en diktafon. 

Innan respektive intervju kontrollerar vi att diktafonen ej är defekt och denna placeras i centrum 

av oss och intervjuobjektet. Vi utför sex stycken intervjuer och uppskattar att varje intervju tar 30 

minuter.  

2.5 Sammanställning av empiri 
Vi sammanställer den empiri som genereras efter respektive avslutad intervju. Detta då den 

empiri (icke-verbala kommunikationen) som dokumenteras inte skall falla i glömska. Vi lyssnar på 

det inspelade materialet och utifrån det transkriberar vi vad som har sagts. Efter respektive 

avslutad transkribering korrekturläses den nedskrivna empirin. Vi lyssnar på det inspelade 

materialet en ytterligare gång för att säkerställa att sammanställningen ger en rättvisande bild.  

 

För att skydda respondenterna har vi valt att låta alla intervjuobjekt vara anonyma och de 

benämns därför med fiktiva namn. Vi väljer att presentera materialet i löpande text, då vi anser 

att en löpande text inger ett bättre helhetsintryck för läsarna samtidigt som känslan vid en 

löpande text ökar känslan i empirin. 

 

I den löpande texten börjar dispositionen med en inledning som kort presenterar företagets 

verksamhet samt intervjuobjektet, vilket skall ge läsaren en egen uppfattning om 

intervjuobjektet och företaget. Vidare presenteras intervjuobjektets kännedom om K2-

regelverket, som sedan övergår till deras kunskap om K2. Avslutningsvis presenteras 

intervjuobjektets attityd till K2 samt vilket regelverk de kommer att välja att implementera när 

valet blir tvingande.    
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2.6 Kritik mot metoden 

2.6.1 Reliabilitet  

Reliabilitet mäter datas tillförlitlighet, exempelvis mäter den vilken grad av tillförlitlighet studiens 

insamlingssätt av data har, hur data har använts och sedan bearbetats39. Gällande uppsatsens 

reliabilitet, ställer sig vi oss som sådan; Då fenomenet är relativt nytt och aktiebolagen tidigast 

för två och ett halvt år sedan kunde implementera regelverket i deras årsredovisning är antalet 

sekundärkällor begränsade, vilket påverkar studiens reliabilitet. Då inga vetenskapliga artiklar 

finns att tillgå använder vi oss av tidningsartiklar. Dessa tidningsartiklar har publicerats i 

tidskriften Balans och artiklarna är skrivna av etablerade revisorer/experter vilket bör bringa ett 

gott renommé. Resterande insamling av sekundärkällor kontrolleras innan användning samt 

jämförs med annan sekundärkälla för att uppnå hög reliabilitet. Då merparten av använda 

sekundärkällor härrör sig från etablerade organisationer såsom BFN, SOU, SKV etcetera anses 

dessa källor enligt oss, ha hög reliabilitet.  

2.6.2 Validitet 

Validitet beskriver datas relevans och hur valid samt väl det presenterar det fenomen studien 

avser att mäta.40. Uppsatsens validitet, det vill säga hur pass väl empirin kan besvara 

frågeställningen försöker vi få så hög som möjligt. Frågorna utformas så att de ej blir ledande för 

intervjuobjekten. Vi gör vårt yttersta för att skapa explicita frågor vilket bör råda bot på 

missuppfattningar.  

 

Vid dokumentation av empirin använder vi oss av en diktafon vilket kan påverka validiteten, då 

personliga intervjuer med inspelning kan bidra till att intervjuobjekten känner obehag samt att 

intervjuareffekten uppstår41 (respondenter besvarar frågan olika beroende på deras uppfattning 

om intervjuaren).  Detta kan leda till att intervjuobjekten efterrationaliserar och besvarar 

frågorna efter det som de anser är socialt acceptabelt, för att framstå i bättre dager eller så att vi 

                                                 
39

 Johannessen, A. Tufte, P. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1a upplagan, 2003, s28 
40

 Johannessen, A. Tufte, P. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1a upplagan, 2003, s47 
41

 Denscombe, M.Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,2a upplagan, 
Studentlitteratur 2009 s 246 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Asbj%F8rn%20Johannessen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Per%20Arne%20Tufte
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blir tillfredsställda med svaren42.  Vi är väl medvetna om detta, men anser att fördelarna 

överväger nackdelarna, då diktafonen ger nästintill fullständig dokumentation av vad som sägs i 

intervjun43. 

 

3. Referensram 

3.1 Syftet med redovisningen 
Det finns två olika syften med att upprätta en årsredovisning, den interna och den externa. Den 

interna redovisningen underlättar för företagen då den ger en god översikt över företagens 

finansiella ställning samt ger en tydlig bild och i var ändringar måste göras. Att upprätta en 

internredovisning är frivillig och således ej styrt av lag44. 

 

Den externa redovisningen är oftast en begränsad variant av den interna, den är således ej lika 

detaljerad, men till skillnad från den interna så måste den följa vissa riktlinjer. Den externa 

redovisningen är den finansiella rapport som är publik, således är upprättandet lagstyrd och 

denna skall ge intressenterna en så korrekt bild som möjligt över företagens finansiella ställning.  

 

Dagens redovisning styrs till stor del av kapitalmarknadsperspektivet45, vilket menas med att den 

skall upprättas för att bistå intressenterna med relevant data som kan vara underlag för deras 

beslutsfattande då de antingen vill köpa, sälja eller byta värdepapper. Den externa redovisningen 

nyttjas även av andra intressenter som ej investerar men är i behov av att ha årsredovisningen 

som underlag vid beslutsfattande. Dessa intressenter utgörs ofta av kunder, leverantörer, 

konsumenter, samarbetspartners, anställda, konkurrenter och myndigheter med mera.  

                                                 
42

 Denscombe, M.Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,2a upplagan, 
Studentlitteratur 2009 s 245 
43

 Denscombe, M.Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,2a upplagan, 
Studentlitteratur 2009 s 259 
44

 http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe3800085/kap03.pdf 
45

 http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe3800085/kap03.pdf 



|Södertörns högskola | C-uppsats inriktning redovisning | K2-regelverket, om företagen själva får välja?| 

 

 

  

 

 

 

14 

3.2 De olika regelverken inom K-projektet 

3.2.1  K1 

Enskilda näringsidkare, handelsbolag samt ideella föreningar som skall upprätta ett förenklat 

årsbokslut kan idag välja att tillämpa BFNAR 2006:1, även kallat K146. Detta förutsatt att de inte 

har en nettoomsättning som i normala fall överstiger 3 miljoner kronor47. Regelverket K1 är ett 

regelbaserat regelverk. Inom K1 är redovisnings- och beskattningsreglerna frikopplade från 

varandra48 och man får bland annat inte göra avsättningar49. 

 

K1 har kunnat tillämpas sedan 2007 och är idag frivilligt. Möjligheten finns för de som kan 

tillämpa K1 att istället tillämpa K350. 

3.2.2 K2 

Mindre aktiebolag som inte moderbolag i större koncerner samt ekonomiska föreningar har 

möjligheten att tillämpa regelverket BFNAR 2008:1, även kallat K2. Vad som menas med mindre 

företag i den äldre gränsdragningen är att företag måste uppfylla minst två av kraven de senaste 

två åren: 

 

 Mindre än 50 stycken anställda, 

 Balansomslutning som understiger 25 miljoner kronor, 

 Nettoomsättning som är lägre än 50 miljoner kronor51. 

 

Gränsdragningarna för vad som är moderbolag i större koncerner är den samma som ovan med 

distinktionen att värdena mäts för hela koncernen52.  Möjligheten finns för dem som kan tillämpa 

K2 att istället tillämpa K353.  

                                                 
46

 BFNAR 2006:1 
47

 http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltpagaende.aspx 
48

 http://www.bfn.se/bfn/arsredovisning09.pdf 
49

 http://www.bokforingstips.se/kategori/redovisningsnormer/k1-enskilda-naringsidkare.aspx 
50

 http://www.bokforingstips.se/kategori/redovisningsnormer/k1-enskilda-naringsidkare.aspx 
51

 BFNAR 2008:1 
52

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 10 
53

 http://www.bfn.se/Remisser/Arkiv/konsekvensutredning-K3.pdf 
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3.2.3 K3 

K3 är ett pågående projekt och regelverket är ännu inte färdigställt utan finns för närvarande 

endast som ett utkast54. K3 kommer i framtiden att klassificeras som ett huvudregelverk55 och 

kan tillämpas av alla företag som inte tillämpar IFRS56.  K3 är ett principbaserat regelverk och 

grundades på IASB for small Medium-sized Entities samt IFRS for SMEs men är dock utformat och 

adapterat för att passa svenska lagar57. K3 kommer att bli ett tvingande regelverk för alla företag 

som inte är IFRS-företag eller företag som överstiger två av kraven enligt den äldre 

gränsdragningen; över 50 stycken anställda, en balansomslutning som överstiger 25 miljoner 

kronor samt en nettoomsättning som är högre än 50 miljoner kronor58.  Det skall dock 

poängteras att när K3 lanseras i framtiden tillämpas de nya gränsdragningarna59.  

3.2.4 K4 

IFRS - företag samt börsnoterade företag skall tillämpa regelverket K460. K4 är ett principbaserat 

regelverk och är uppbyggt efter de internationella redovisningsreglerna, IFRS61. 

3.3 Förändringarna vid övergång från det traditionella till K2 
K2 är ett regelbaserat regelverk och grundas främst på försiktighetsprincipen62. Regelverket är 

skapat för att underlätta vid administration och på så sätt få ner de administrativa kostnaderna 

för företagen med 25 procent63. K2 innehåller en hel del förenklingar samt skillnader som avviker 

från det traditionella regelverket, vilket de flesta företag som kan tillämpa K2 tillämpar idag. 

Företag som tillämpar K2 måste tillämpa regelverket i sin helhet och kan inte tillämpa andra 

regelverk samtidigt64.  

                                                 
54

 K3 remissvar BFN dnr 07-30 
55

 http://www.bfn.se/Remisser/Arkiv/konsekvensutredning-K3.pdf 
56

 K3 remissvar BFN dnr 07-30 
57

 K3 remissvar BFN dnr 07-30 
58

 BFNAR 2008:1 
59

 Medelantal anställda > 50, Balansomslutning > 40 KKR, Nettoomsättning > 80 KKR 
60

 Nilsson, H. Nilsson, S. Sundgren ,S. Internationell redovisning: teori och praxis, 1a upplagan, Studentlitteratur 2007 
61

 http://www.civilekfor.se/Brush-up-your-Redovisning-storre-foretag/ 
62

 BFNAR 2008:1 
63

 Förenklingarna kräver specialisthjälp – Balans nr 8-9 2007 
64

 BFNAR 2008:1 
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3.3.1 Andelar i koncern och intressebolag 

Andelar i koncern och intressebolag värderas till det historiska anskaffningsvärdet vilket skiljer sig 

från det traditionella regelverket där möjligheten finns att värdera andelarna till verkligt värde65. 

Därav är det förbjudet inom K2 att skriva upp tillgångarna66. Nedskrivningsprövningar skall göras 

årligen, är summan av nedskrivningen lägre än 25 000 kronor eller tio procent av företagets egna 

kapital vid årets ingång (detta förutsatt att summan är lägre än 25 000 kronor) behövs ingen 

nedskrivning göras67. 

3.3.2 Avskrivningar på maskiner och inventarier  

K2 innehåller riktlinjer som förenklar vid beräkning av nyttjandeperioden på maskiner och 

inventarier. Avskrivningar på maskiner och inventarier får skrivas av under en fem års period, 

även om nyttjandeperioden egentligen är längre eller kortare men måste då skrivas ned till noll 

kronor68. Bestämmer sig företaget för att välja en schablonmässig avskrivning på fem år måste 

samma schablonmässiga metod användas på liknande inventarier69. Avskrivningarna kan skrivas 

av med lika stora belopp per år fastän tillgången inte existerat hos företaget under hela 

räkenskapsåret70. Har ett inventarium en nyttjandeperiod på mindre än tre år eller är av ”mindre 

värde”, det vill säga under 10 000 kronor får det inventarium kostnadsföras direkt71. 

Uppskrivningar på inventarier och maskiner är inte tillåtet för företag som tillämpar K272. Inom 

det traditionella regelverket finns inga schablonmässiga uträkningar vid beräkning av 

nyttjandeperioden utan detta måste räknas ut med hänsyn till restvärdet73. 

3.3.3 Avsättningar 

De företag som tillämpar K2 får göra avsättningar endast om avsättningarna bygger på legala 

åtaganden hos företaget samt att de kommer att inträffa senast tio år efter att avsättningen 

                                                 
65

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 106 
66

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 111 
67

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 109 
68

 BFNAR 2008:1 
69

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 82 
70

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 83 
71

 BFNAR 2008:1 
72

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 90 
73

 Grönlund A, Tagesson T, Öhman P, Principbaserad redovisning, 2a Upplagan, Studentlitteratur 2008 s 156 
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redovisas (detta med undantag för avsättningar för pension)74. Avsättningar vars belopp 

understiger 25 000 kronor eller tio procent av företagets egna kapital vid årets ingång (förutsatt 

att summan är lägre än 25 000 kronor) behöver inte redovisas som en avsättning75. Till skillnad 

från det traditionella regelverket, får inte avsättningar göras vid formella förpliktelser76 eller 

avsättningar för uppskjuten skatt77. 

3.3.4 Byggnad och mark 

Uppskrivningar på anläggningstillgångar är inte tillåtet för företag som tillämpar K2 vilket skiljer 

sig från företag som tillämpar det traditionella regelverket78. Undantag från förbudet finns vid 

uppskrivningarna av byggnader och mark, dessa får skrivas upp men endast till 75 procent av 

marknadsvärdet79.  

3.3.5 Egenupparbetade immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar som företaget arbetat upp internt får inte aktiveras hos företag som 

tillämpar K280. Utgifterna som uppstår i samband med egenupparbetade immateriella tillgångar 

måste kostnadsföras direkt81. Förvärvade immateriella tillgångar får tas upp som tillgång i 

balansräkningen, dock endast till det historiska anskaffningsvärdet82 då värdering av den 

immateriella tillgången till verkligt värde är förbjuden83. Avskrivningar på immateriella tillgångar 

får beräknas med en schablonmässig tid på fem år, även om nyttjandeperioden för tillgången är 

längre eller kortare. Väljer man att tillämpa den schablonmässiga regeln måste företag skriva ned 

den immateriella tillgången till noll kronor84. Vid avskrivning på fem år får företaget välja att 

skriva ned tillgången eller ej, om det inte är uppenbart att en nedskrivning måste göras85. 

                                                 
74

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 249 
75

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 243 
76

 ÅRL 3 kap 9 § 
77

 Broberg A, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 1a upplagan, 2009 s 243 
78

 Grönlund A, Tagesson T, Öhman P, Principbaserad redovisning, 2a Upplagan, Studentlitteratur 2008 s 164 
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Avskrivningen på den immateriella tillgången får skrivas av med lika stora belopp per år trots att 

den immateriella tillgången inte existerat i företaget under hela räkenskapsåret 86.   

3.3.6 Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar skall värderas till det historiska anskaffningsvärdet och det råder 

således förbud mot uppskrivningar87. Nedskrivningsprövningar skall ske årligen, är den totala 

summan av nedskrivningen lägre än 25 000 kronor eller tio procent av företagets egna kapital vid 

årets ingång (detta förutsatt att summan är lägre än 25 000 kronor) kan företag välja att inte 

göra en nedskrivning 88. För att förenkla vid bedömningen av nedskrivningsprövningen finns det 

mallar om hur nedskrivningsprövningen skall utföras och mot vilket värde olika poster skall 

mätas89. 

3.3.7 Leasade tillgångar 

Inom K2 får endast tillgångar som företaget faktiskt äger tas upp som en tillgång hos företaget 

och leasade tillgångar får med andra ord inte aktiveras90. Samtliga leasingavtal, finansiella som 

operationella, skall ses som operationella och kostnadsföras direkt91.  

3.3.8 Koncernbidrag 

Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen som en intäkt eller kostnad vid tillämpningen av K2, 

vilket avviker från det traditionella regelverket, där koncernbidraget redovisas mot eget kapital i 

balansräkningen92. 

3.3.9 Inkomster och utgifter under 5 000 kronor 

Företag som tillämpar K2 kan välja att tillämpa en förenklingsregel vid periodisering av inkomster 

och utgifter som enskilt understiger 5000 kronor93. Dessa behövs ej periodiseras och kan således 

kostnadsföras direkt.  
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3.3.10 Uppställning av Årsredovisning 

Inom K2 finns det tvingande regler på hur årsredovisningen skall utformas. Till skillnad från det 

traditionella regelverket är det inte tillåtet i K2 att använda sig av funktionsindelad 

resultaträkning, utan endast av en kostnadsslagsindelad94. Inom K2 är det inte heller tillåtet att 

applicera poster i årsredovisningen med egna rubriker eller underrubriker utan ett visst 

uppställningsschema måste följas95. Det enda som får modifieras i posterna är justeringar som 

bättre beskriver postens innebörd. Exempelvis kan ett företag välja att ändra posten 

”avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar” till ”avskrivningar på immateriella 

tillgångar”.  

3.3.11 Återkommande utgifter 

Inom K2 finns det en förenklingsregel vid utgifter som årligen är återkommande för företaget. 

Om dessa utgifter inte skiljer sig mer än 20 procent årligen kan företaget välja att inte periodisera 

dessa utgifter utan att istället kostnadsföra dessa direkt96.  Förenklingsregeln får ej tillämpas på 

personalkostnader och måste tillämpas konsekvent över åren97. 

3.4 För- och nackdelar med K2 
Tillämpningen av K2 medför både för- och nackdelar som företagen måste beakta innan de väljer 

vilket regelverk de vill implementera i sin årsredovisning. Nedan kommer ett kort sammandrag 

med vilka fördelarna samt nackdelarna med att tillämpa K2 kan vara.  

3.4.1 Fördelar med K2  

Regelverket K2 utmärker sig av flertalet schablonlösningar och förenklingar som skall reducera 

den administrativa bördan för K2-användarna. Förenklingarna som kan utläsas ovan, exempelvis 

avskrivningar på inventarier på fem år, underlättar användarnas beräkning. Få ingen hänsyn 

behöver tas till restvärde samt när tillgången togs i bruk under året. Då K2 genomsyras av det 

historiska anskaffningsvärdet, bidrar detta till att subjektiva bedömningar elimineras än vid 
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verkligt värde. Regelverket är, till skillnad från det traditionella, ett samlat regelverk och 

användarna av regelverket behöver således inte använda sig av flera olika organ för att få 

information eller vägledning hur de skall gå till väga.  Då K2-regelverket är ett regelbaserat 

regelverk finns det färre alternativ att välja mellan vilket kan underlätta vid upprättandet av 

årsredovisningen. Företagen som implementerar K2 i sin årsredovisning behöver inte ha med lika 

många tilläggsupplysningar som användarna av det traditionella regelverket.  

3.4.2 Nackdelar med K2 

Då regelverket innehåller flera schablonlösningar samt förbjuder företagen att värdera sina 

tillgångar till verkligt värde kan detta bidra till viss osäkerhet hos intressenter om 

årsredovisningen verkligen speglar en rättvisande bild av företaget. Ett exempel på detta är att 

K2 innehåller tvingande regler vid uppställningen av årsredovisningen och företagen som 

tillämpar regelverket måste följa ett visst uppställningsschema. Detta gör att företagen inte kan 

lägga till poster som bättre förklarar innehållet. Den tvingande uppställningen kan passa olika 

företag mindre bra än andra. Uppställningen kan på så sätt skapa ytterligare osäkerhet för 

diverse intressenter när dessa vill ha mer specifik information om företaget. Andra osäkerheter 

som kan uppkomma hos intressenter är när företagen inte får ta upp egenupparbetade 

immateriella tillgångar i balansräkningen. Företag som bedriver verksamhet inom FoU 

missgynnas då de måste kostnadsföra dessa utgifter direkt, vilket försvårar företags fortlevnad 

och ger samtidigt en missvisande bild av företagets finansiella ställning. Ännu en nackdel är att 

tillgångarna inte får värderas till verkligt värde, något som kan ge en missvisande bild då 

tillgångarnas värde förändras genom tiden, anskaffningsvärdet kan bjärt avvika från tillgångens 

verkliga värde. Detsamma gäller för uppskrivningar, då det endast är tillåtet att skriva upp 

byggnader och mark, dock högst till taxeringsvärdet.    

 

 Osäkerheten kring informationen om företag som tillämpar K2 skulle kunna leda till att 

intressenterna istället väljer att investera/samarbeta med företag som istället tillämpar det 

traditionella eller i framtiden, K3. En annan nackdel med att tillämpa regelverket K2 är att 
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möjligheterna för företagen att göra avsättningar begränsas och som i sin tur även bidrar till att 

företaget får mindre avdrag på skatten98. 

 

Arbetsbelastningen för företag som tillämpar K2, men som är dotterbolag i större koncerner kan 

bli den dubbla då företagets tillgångar måste räknas om för att kunna redovisas på koncernnivå. 

Slutligen får företag som tillämpar K2 inte använda andra redovisningsprinciper än de som tillåts I 

K2 trots att andra principer ibland kan ge en mer än rättvisande bild. 

3.5 Tidigare debatter 
Det framgår i en undersökning som publicerades i Balans år 2009, att K2-regelverket inte blev 

någon succé under det första året99. Undersökningen som utfördes av KPMG, granskade 154 

stycken Stockholmsföretag. Dessa företag karaktäriserades av att de hade mellan 20-40 stycken 

anställda, omsatte mindre än 50 miljoner kronor samt en balansomslutning som understeg 25 

miljoner kronor.  

 

Av samtliga 154 stycken företag föll 57 stycken av dem bort, då de har brutet räkenskapsår. 

Resterande 97 företag som uppfyllde K2:s krav med kalenderår som räkenskapsår var det ingen 

av dem som hade implementerat K2 vid upprättande av årsredovisning. – Förklaringen kan vara 

att bolagen avvaktar då de inväntar K3s utformning, uttalar KPMG:s redovisningskonsult och 

partner Göran Anrell. Han påstår även att revisionsbyråerna har haft en viss tveksamhet inför K2 

som har utmynnat i att det inte har förespråkat K2 till deras klienter. Bokföringsnämndens 

Kanslichef, Gunvor Pautch, står bakom Görans argument till den svaga responsen men framhåller 

att undersökningen involverar större företag och det vore mer intressant att titta på de mindre 

företagen, de med max fem stycken anställda.  

 

Ytterligare förklaringar till den svaga responsen kan utläsas i Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

studie från oktober år 2008 som publicerades i Balans år 2009100. Där de tillfrågade 300 stycken, 
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verkställande direktörer samt ekonomichefer med upp till 100 stycken anställda och 

undersökningens syfte var att besvara frågor angående Regeringens förenklingsarbete. Nästan 

hälften (45 procent) av de tillfrågade var missnöjda med förenklingsarbetet. 80 procent av 

intervjuobjekten ansåg att förenklingsarbetet går för långsamt och nästan lika stort antal har inte 

märkt av några regelförenklingar. I samma artikel framgår det att två av tre småföretagare anser 

att de nya reglerna gynnar de större företagen och 37 procent upplever att deras administrativa 

kostnader har ökat de senaste två åren.  

 

Hans Börsvik, auktoriserad revisor och VD PwC, Jan Magnusson auktoriserad 

revisor/redovisningskonsult samt Karin Prytz auktoriserad redovisningskonsult på Deloitte brukar 

studien ovan i deras uttalande i tidskriften Balans. De anser att minska den administrativa 

bördan för småföretagare genom förenklade redovisningsregler alltid är bra, samtidigt som de 

ställer frågan om det var rätt område att prioritera. Hans Börsvik et al. hävdar att skillnaderna 

mot de äldre reglerna är ringa samt att den nya regleringen gynnar bara en viss sort av företag. 

De lyfter fram PwC’s studie att 37 procent upplever att deras administrativa kostnader har ökat 

de senaste två åren. De anser att Regeringen måste börja se ur småföretagarnas perspektiv och 

se vad de anser är mest problematiskt idag.  

 

I debattartikeln framgår det att det mest problematiska för småföretagarna är moms, och 

kostnaden för att deklarera moms har ökat med 75 procent på ett tidsintervall på tio år. Detta 

kommer inte som någon chock för Börsvik et al. som framhäver att de har flera års erfarenheter 

av arbete med småföretagare och de vill ha förenklingar inom arbetsrätt, momshantering, 

myndighetsrapportering samt arbetsgivaravgifter. Hans Börsvik et al. finner stöd i en 

undersökning som gjordes på webbsidan Balans där 46 procent av företagare önskar enklare 

momsregler. Hans Börsvik et al. anser att Regeringen istället borde åtgärda förenklingar för att 

driva företag, då småföretagarna tenderar att ”outsourca” sin administration till 

redovisningskonsulter. De anmärker också på att det inte förenklar för småföretagarna att skapa 

fler regelverk utan kan leda till att de blir mer beroende av deras redovisningskonsult/revisor. De 

ifrågasätter om införandet av det nya regelverket är rätt i tiden då ett införande av förenklingar 



|Södertörns högskola | C-uppsats inriktning redovisning | K2-regelverket, om företagen själva får välja?| 

 

 

  

 

 

 

23 

på ett tidigt stadium erfordrar ytterligare förtydningar samt förklaringar i den finansiella 

rapporten vilket reducerar kreditgivare och övriga intressenters trygghet101.   

 

I Tidskriften Balans nr 1 från år 2009102 kan man ta del av att Bengt Skough, SME/SMP-ansvarig 

hos FAR SRS har likartade åsikter som Börsvik et al. Han anser majoriteten av företagen inte 

kommer att erfara varken kostnadsbesparingar eller förenklingar. Han påpekar att besparingarna 

för företagen kommer att resultera i ett mindre förtroende för bolaget på marknaden. 

Reducering av tilläggsupplysningar med mera kommer inte att leda till att intressenternas krav 

reduceras. Företagarna kommer på så sätt inte uppleva tids- och kostnadsbesparingar då de 

måste lägga ner tid på rapporteringsprocessen för att uppnå intressenternas krav på kvalitet i 

den finansiella rapporten. 

 

Auktoriserade revisorn Stefan Engström och jur. kandidat Martin Johansson, VD på LR Revision 

framhäver i tidskriften Balans nr 4 2009103 att han ej delar Hans Börsvik et al åsikter. Stefan 

kritiserar Börsvik et al. kritiska utlåtanden och anser att Bokföringsnämndens val om ett fåtal 

allomfattande regelverk med valfriheten att tillämpa ett annat regelverk är positivt, även om 

Stefan och Martin ej delar alla Bokföringsnämndens lösningar. Martin och Stefan ifrågasätter 

även Börsvik et al. ”att årsredovisningslagen skall tas in i inkomstskattelagen”. Självfallet skulle 

det medföra färre lagar men det är inte där problemet ligger. Martin och Stefan förklarar att det 

inte är antalet regler som försvårar utan innehållet i dem, att de ska vara lätta att tillämpa samt 

begripliga. Martin och Stefan tycker även att införandet av regelverket är i tiden, - varför ska 

företag som vill tillämpa ett enklare regelverk få vänta? De vidareutvecklar sitt utlåtande med att 

förenklingarna i K2 förmodligen kommer att se identiska ut i framtiden och användarna kommer 

inte heller bli påverkade om större företag kommer att tillämpa K3. Att K-projektets olika 

regelverk inte är sammanställda samtidigt föranleder inte till en minskad trygghet för 

intressenterna. Martin och Stefan menar att otryggheten kan lika gärna upplevas i den tid då 
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samordningen uppstår. Den enda nackdelen de ser med att tillämpa alternativet till K2 nu är att 

det inte är klart, avslutar Martin och Stefan. 

3.6 Institutionell teori 
För att kunna besvara frågeställningen ”Varför företag i Sverige inte väljer att tillämpa K2-

regelverket vid upprättandet av årsredovisning” har institutionell teori valts som är en teori som 

kort sagt förklarar varför institutioner agerar som de gör.    

 

I dagens samhälle kan man se ett mönster som visar att institutioner tenderar att efterlikna 

varandra. Exempelvis har nästan alla företag idag en chef, i stort sett alla bankkontor samma 

dresscode för hur man ska klä sig och många hemsidor är strukturerade på samma sätt. Dessa 

liknelser finns på flera institutioner trots att det inte står någonstans att dessa är regler som 

måste följas. Ett annat exempel på liknelser inom olika institutioner är att vid studenten har 

skolorna i Sverige utspring med studentmössa med mösspåtagning och studentkläder. Detta ses 

som en självklarhet och de är skolorna som inte har de som ifrågasätts och anses vara 

annorlunda. Samma sak gäller för företagen i Sverige, olika oskrivna eller skrivna regler följs 

vilket gör att företagens struktur väldigt ofta liknar varandra.  

 

Dimaggio och Powell, forskare inom den institutionella teorin förklarar detta fenomen genom att 

institutioner isomorfiernas104. Med isomorfiernas betyder det att institutioner efterliknar och 

kopierar varandra omedvetet och vad som styr institutioner att isomorfiernas är tre olika regler, 

Tvingande, Normativa samt Mimetiska regler105.  

3.5.1 Tvingande regler 

Tvingade regler är regler som är styrda av lagar från högre institutioner. Reglerna är som de låter, 

tvingande, och måste följas annars kan straffet bli sanktion, böter eller fängelse. Med tvingande 

regler kan högre institutioner få andra ”lägre” institutioner att agera på ett visst sätt och på så 

sätt styra dem i olika riktningar. Genom de tvingande reglerna kan högre institutioner kontrollera 
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de andra institutionernas beteende med bland annat att skattlägga diverse produkter. Ett 

exempel på en tvingande regel i Sverige är att företag måste upprätta en årsredovisning där flera 

obligatoriska upplysningar skall finnas med. Tvingande regler kan också vara förbud, exempelvis 

får företag inte får ta upp en intäkt från en försäljning förrän den har realiserats.  

3.5.2 Normativa regler 

Normativa regler är regler som inte styrs av några lagar utan endast av normer som förklarar vad 

som är allmänt accepterat och tillåtet. Bland annat ska en chef bete sig på ett visst sätt och styrs 

därför omedvetet eller medvetet av de normativa lagarna som finns inom institutionen han eller 

hon agerar.  Straffet för att bryta mot en normativ regel är inga sanktioner eller liknande utan 

kan istället vara utfrysning. Vissa normativa regler kan upplevas som tvingande inom 

institutionen trots att dessa inte är det. Exempel på en normativ regel kan vara att företag skall 

källsortera, regeln är inte tvingande men det kan skada företags rykte och image om de inte gör 

det.  

3.5.3 Mimetiska regler 

De mimetiska reglerna i institutioner är regler som är ” tagna för givet” och styrs till stor del av 

vanor som är implementerade i institutionen. Mimetiska regler ifrågasätts inte och kan 

uppkomma genom att en annan institution som flera ser upp ser har en viss mimetisk regel. 

Detta kan bidra till att andra institutioner vill ”härma” den institution och därför implementerar 

samma mimetiska regler i sin egen. Med hjälp av de mimetiska reglerna kan man förklara varför 

alla länder idag har en flagga och nationalsång eller att de flesta chefer har en assistent. När de 

kommer till val av kontoplansnummer vid bokföring och redovisning väljer nästan alla företag 

samma nummer trots att det finns en valmöjlighet att välja andra siffror för beskrivning av olika 

poster. Att välja samma som de andra institutionerna ses även de som en självklarhet och de är 

få som ifrågasätter varför. 

 

Gränsen för vilken form en regel har kan vara svårt att urskilja och regeln kan förstärkas om den 

har flera former106. Exempelvis år 1979 i Sverige, infördes en tvingande regel som sade att det nu 
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skulle bli olagligt att slå sina barn107. Idag är regeln en självklarhet för de flesta och regeln är inte 

bara en tvingande regel, utan även en normativ och mimetisk.  

4. Empiri 
 

 

 

 

 

 

 

 

*värderade i kronor 

 

4.1 ”Anton redovisning AB” 
”Anton Redovisning AB” är en redovisningsbyrå som saluför tjänster inom redovisning. 

Aktiebolaget bistår klienterna inom bokföring, deklaration, momsfrågor med mera.  ”Anton 

Redovisning AB” saluför sina tjänster till 70 stycken klienter, varav 60 stycken av klienterna 

nyttjar deras tjänster regelbundet. Aktiebolagets klienter utgörs av små och medelstora företag. 

Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 1 januari år 2005, omsatte cirka 5 400 000 kr avseende 

räkenskapsåret 2009 och hade då sex stycken anställda. Intervjun genomfördes den 15 april 2011 

med en av deras auktoriserade redovisningskonsulter, tillika delägare, ”Anton”.  

 

Anton är 51 år fyllda och innehar titeln auktoriserad redovisningskonsult. Anton har varit verksam 

inom redovisning i över 30 år och är utexaminerad civilekonom på Frans Shartau 

handelsgymnasium.  

 

 

 

                                                 
107

 http://barnombudsmannen.blogspot.com/2009/08/ska-det-vara-lagligt-att-sla-barn.html 

Företag Antal 
anställda 

Omsättning* 

”Anton redovisning AB” 6 Ca 5 400 000 

”Bertil Redovisning AB” 2 Ca 1 000 000 

”Emma Bokföringsbyrå AB” 1 Ca 1 200 000 

”Hanna Redovisning AB” 1 Ca 5 400 000  

”Martina ekonomi & revision AB”  18 Ca 20 000 000 

”Mimmi Revision & Redovisning AB” 2 Ca 1 400 000 
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Kännedom 

Anton har kännedom om K2 och förtäljde att K2 är i nutid mycket omtalat, där övergången till 

det förenklade regelverket är i centrum. Antons kännedom om K-projektet har han erhållit från 

bland annat seminarier som hålls av BFN och SRF. Han förtäljer att han håller sig mycket aktiv för 

att hålla sig uppdaterad och erhåller även information om K2 och K-projektet genom 

prenumerationer från BFN, SRF samt BL info. 

 

Om Anton skulle beskriva informationen om K-projektet skulle han beskriva den som lite 

krånglig, i alla fall i början anser Anton. Projektet var långt och pågick under en väldigt lång tid. 

K1 sattes i sjön snabbt medan K2 diskuterades om en längre tid och Anton ansåg att K2 blev lite 

som anekdoten ”Peter och Vargen”, man tröttnade och lade det åt sidan, för att K2 blev aldrig 

färdigt.  Anton förtydligar att man alltid är alert när det kommer något nytt inom ens område och 

när ingenting händer så tröttnar man lite på det. 

 

Om Anton fick bestämma hur han vill erhålla information om K2 genom önskar han att den fanns 

på hemsidor samt att BFN skickar ut mail om att de uppdaterat ny information med en länk till 

uppdateringen/nyheten.  Anton upplever inte att BFN levt upp tills han krav utan berättar att han 

kan räkna på en hand hur antal utskick BFN har gjort. Han anser att BFN har varit sämre på att 

distribuera information än de övriga branschorganisationerna. BFN använder sig inte av 

distributionskanaler på samma sätt som de andra, utan hänvisar att de berörda skall uppdatera 

sig själva om projektet genom att söka information på BFN:s webbplats.   

 

Påverkan 

Anton har noterat att SvD behandlade K2-regelverket för länge sedan. Han kommer inte ihåg vad 

som stod men minns att de inte gick in på för- eller nackdelarna med K2, utan mer förklarade vad 

det nya regelverket innebar. Anton förtäljer att det är mycket prat och diskussion om K2 nu 

bland hans kunder, men att än så länge har ingen nappat på att byta. Anledningen till att så få 

företag gått över till K2 tror Anton beror på att det inte är tvingande än för dem än att välja.  Han 

förklarar också att om kunden vill byta får de lägga ut en engångskostnad till 
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redovisningskonsulten som måste lägga ner extra tid på att utföra bytet och därför ser företagen 

ingen nytta med att byta än.  

 

Kollegorna som Anton har diskuterat har precis som han haft få klienter som efterfrågar K2 eller 

valt att byta. Annars anser både Anton och hans kollegor och bekanta att K2 är ett ganska enkelt 

och tydligt regelverk samt att idén med ett förenklat regelverk är bra, men än så länge är det 

ingen än så länge som efterfrågar det. 

 
Attityd  

Anledningen till att ”Anton Redovisning” inte har valt att övergå till det nya regelverket är att de 

inte ser några fördelar med en övergång. Han är samtidigt konfunderad på hur Skatteverket 

kommer behandla företagen och är inte övertygad om att K2 och Skatteverkets regler är 

harmoniserat till fullo.  

 

”Tanken är att K2 ska kunna vara samma som deklarationen, men än så länge har det inte varit 

uppe än. Jag skulle vilja se att skatteverket köper att man lägger ett års kostnad i förväg, de har 

det aldrig gjort förut”. 

 

Följaktligen vill Anton invänta med att implementera K2 i företaget, för att på så sätt försäkra sig 

att eventuella brister samt att barnsjukdomar inte kommer upp till ytan. Anton förmodar att 

Skatteverket kommer att besvära sig med ytterligare modifikationer i regelverket, därav tar 

Anton avstånd från K2 för stunden. Anton är samtidigt nyfiken på K3’s utformning samtidigt som 

han påpekar att så länge inte tvånget finns att välja regelverk, är K2 inget regelverk man byter 

till.   

 

Anton kan inte komma på några nackdelar med K2 när det gäller just hans företag och berättar 

att deras siffror skulle vara identiska med dagens siffror vid tillämpning av K2. Dock förtäljer 

Anton att K2 kan göra att företagen blir ”inmallade” då det är en hårdare redovisning. Många 

företag kan ha ”udda” poster som de nu måste slopa då de måste använda sig av en 
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förutbestämd årsredovisningsmall. Övriga nackdelar med K2 anser Anton är att immateriella 

tillgångar ej får aktiveras i balansräkningen och att de innehåller striktare periodiseringsregler.  

 

Vid frågan om vilka företag som Anton tror skulle gynnas mest av att tillämpa K2 svarar Anton 

Mindre företag. Han påpekar också att han skulle kunna tänka sig att K2 även passar bättre för 

tjänsteföretag då de redan i grunden har en enklare redovisning. K2 har en tvingande 

uppställning vilket Anton tror kommer underlätta för de mindre företagen då alla mindre företag 

vet vad de olika posterna betyder då de är tvungna att använda samma själva.  

 

Anton kan inte komma på några specifika företag som skulle missgynnas av att tillämpa K2 men 

säger att företag som har FoU samt goodwill-värden inte kan byta regelverk då det kommer att 

påverka Eget Kapital.   

 
Behov 

Då Anton har arbetat under flera år med redovisning är han väl bekant med det traditionella 

regelverket och känner en trygghet för det. Fastän han känner sig hemma med det traditionella 

regelverket så anser Anton att regelverket har blivit ”spretigare” med åren. Det finns alltför 

många valmöjligheter som kan försvåra förståelsen för användarna samtidigt som regelverket 

ändå är bra då det är flexibelt.   

 

Anton ger som exempel att om han arbetar med 50 stycken revisorer, så finns det 50 olika sätt 

att upprätta en årsredovisning på. Det är för att det finns många valmöjligheter, en vill kalla en 

sak på ena raden, den andra vill kalla den saken för något annat förtäljer Anton. Han anser att 

det traditionella regelverket är flexibelt samtidigt som det är jobbigt på en och samma gång. Det 

är komplext och kräver mycket erfarenhet. 

 

Anton är inte i behov av en förenkling inom redovisning men önskar att det fanns ett tydligare 

samband mellan redovisning och beskattning i det traditionella regelverket. Distinktionen borde 

elimineras så att inte missuppfattningar hos redovisningsbyråerna samt skatteverket uppstår. Är 

redovisningen klar så borde det vara klart hos SKV, det finns många grå-zoner, förtäljer Anton. 
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Anton vill ha en hårdare ”connection” mellan SKV och redovisningen. Det finns väldigt mycket tro 

om redovisningen, ”så här gör en kollega till mig, alltså måste det vara godkänt men då är det 

inte det, då SKV säger något annat”. Anton anser att det finns för många 

regler/rekommendationer som är abstrakta och kan utformas till att de blir mer explicita och 

råda bot på missuppfattningar.   

 

Antons företag är anslutet till flertalet frågepaneler som benar ut deras frågetecken ifall de skulle 

ha frågetecken inom redovisning. Frågepanelerna innefattar bland annat redovisningsexperter 

från SRF samt från BL-Info. Vid eventuella frågor mailar företaget frågepanelerna. Är frågorna 

komplexa ringer panelerna upp och diskuterar frågan då det inte alltid finns bara ett svar utan 

beror på förutsättningarna.  

 

Framtiden 

Att byta till K2 innan hela K-projektet är färdigt är inget Anton skulle göra då han inte är säker på 

om K2 kommer ändras ytterligare samt att han vill se utfallet av K3. Vid valet 2013 är Anton 

osäker då han inte är helt insatt i K3 än men han tror han kommer välja K3 då det är mest likt det 

traditionella regelverket. Det viktigaste för Anton är att regelverket han väljer är flexibelt och att 

man inte blir för hårt inmallad och att man kan beskriva sin verksamhet på ett sätt som han anser 

visar tydligast hur företaget ser ut. Anton påpekar också att kravet på antalet tilläggsupplysningar 

påverkar valet av regelverk. 

 

4.2 ”Bertil Redovisning AB”  
”Bertil Redovisning AB” är ett företag som tillhandahåller tjänster inom redovisning. Aktiebolaget 

bistår småföretagare med tjänster främst inom bokföring men även inom råd, bokslut samt 

deklarationer. ”Bertil Redovisning AB” saluför sina tjänster till cirka 80 stycken företag. 

Aktiebolaget har två stycken anställda och omsatte räkenskapsåret 2009 cirka 1 000 000 kronor.  

Intervjun ägde rum den 18 april 2011 hos Bertil Redovisning AB med deras ägare tillika 

redovisningskonsult, ”Bertil”.  
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”Bertil” är 64 år och arbetar som redovisningskonsult på Bertil Redovisning AB. Bertil besitter 

gymnasial utbildning med inriktning ekonomi i sitt ekipage.  Bertil har under de senaste 20 åren 

varit närvarande på dagskurser som Skattehuset i Göteborg tillhandahåller. Dagskurserna 

informerar om nya regler och rekommendationer. Bertil har arbetat med ekonomi i över 30 år 

och har under tre år av dessa 30 år samtidigt som han har bedrivit företaget vikarierat som 

ekonomilärare på Fredrika Bremergymnasiet.  

 

Kunskap 

Bertil har kännedom om K2 men finner inget intresse av att implementera regelverket i hans 

årsredovisning. Det är svårt att bemöta något man inte vill använda, berättar Bertil. Bertil har 

erhållit informationen om K2 och K-projektet från de slentrianmässiga dagskurserna han närvarar 

på varje år i Göteborg.  

 

Bertil beskriver informationen om K2-regelverket som dålig, då informationen endast går ut till 

olika förbund. Bertil förtäljer att han inte är med i något förbund då hans lades ned och anser 

därför att informationen är bristfällig. 

 

Om Bertil fick bestämma vill han erhålla informationen om K2 skriftligt. Då kan han sätta sig ned, 

stryka under det väsentliga och fundera lite. Bertil vill inte erhålla information om K2 via 

seminarier då han anser att det bidrar till ”korvstoppning”, och att man får för mycket 

information vilket leder till att man inte kommer ihåg allt.  Informationen från K2 beskriver Bertil 

som ”lus-torr”. När man skriver information till det vanliga folket anser Bertil att man ska vända 

sig med ett lättfattligt sätt, så att mottagarna kan förstå informationen. Detta anser Bertil att 

BFN inte har gjort, vilket bidrar till ytterligare försvåring för småföretagen och de blir tvungna att 

anlita extern personal. På så sätt kommer inte förenklingarna kommer till användning tillägger 

Bertil. 
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Påverkan 

Bertil har inte noterat K2 i media och undrar varför BFN inte har gått ut i tidningarna och skrivit 

om regelverket. Om BFN anser att regelverket är bra varför går de då inte ut och gör en stor 

nyhet så de når flera? Bertil förklarar att företagen på bygden kommer springande när de får ett 

brev från Skatteverket och ställer massor av frågor. Bertil misstänker att de kommer ställa fler 

frågor när de får höra om K2-regelverket.  

 

Bertil tror att de flesta företagen inte har gått över till K2 på grund av att de inte kan bokföra 

samt att de flesta småföretagare outsourcar sin redovisning. Bertil berättar att de flesta 

småföretagare Inte har tid att sätta sig och läsa om projektet då småföretagarna har för mycket 

att göra. Eventuellt läser de Dagens Nyheter eller dylikt när de kommer hem, men där står det 

inget om K2. Bertil tror inte företagen följer strömmen angående vilket regelverk de skall 

tillämpa, utan de väljer själva, samtidigt som majoriteten av dem inte bryr sig då de lämnar bort 

sina papper, antar Bertil. 

 

Bertil har diskuterat K2 med en kollega som har samma åsikter om regelverket som Bertil. De 

båda anser att informationen är för komplex samt att K2 bidrar till mer arbete och ger således 

inte en överskådlig bild av företagets olika kostnader. De båda anser att K2 bidrar till att man inte 

kan analysera varför vissa kostnaderna har ökat samt att det försvårar att kunna visa för 

myndigheter om vad de olika posterna innehåller. 

 

Attityd 

Det nya regelverket är inte till Bertils förtjusning då det inte bidrar till några förenklingar för 

småföretagarna, enligt honom. Han statuerar med ett exempel; att flertalet poster sätts samman 

i en post kallad ”övriga kostnader”. Detta försvårar företagens kontroll att kunna se över vilka 

kostnader som är mest kostsamma i och med sammanslagningen. Denna förenkling ser Bertil 

som ett misslyckande vid företagens försök att försöka reducera de mest kostsamma 

kostnaderna. Sedan kommer myndigheter vilja granska posterna också och då måste de kunna ta 

fram siffrorna.  
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Bertil anser att det finns fördelar med K2, allt som förenklar är bra, dock är nackdelarna fler än 

fördelarna. Förenklingarna försvårar företagens kontroll när poster sammansätts och inte skilda 

från varandra (övriga kostnader), på grund av detta anser inte Bertil att några specifika företag 

skulle gynnas av att tillämpa K2. 

 

Behov 

Bertil vet inte hur han ska beskriva dagens regelverk utan förtäljer att han arbetat med det i över 

30 år samt att han är nöjd med det. Han anser att dagens regelverk gör det lättare att analysera 

företaget på ett överskådligt sätt och då posterna inte är sammansatta. Vid eventuella problem 

eller funderingar vänder Bertil sig till Skattehuset i Göteborg för vägledning. Bertil anser att 

företaget inte är i behov av någon förenkling och han kan inte komma på något han saknar med 

dagens regelverk. Bertil tillägger att han tycker det är bra och man ska inte behöva lära sig saker 

bara för BFN vill ändra. Eventuellt saknar Bertil ett tydligare samband mellan redovisning och 

beskattning. 

 

Framtiden 

Bertil kan varken se eller för- eller nackdelar med att byta till K2 innan hela K-projektet är färdigt 

utan anser att man får välja själv. Bertil besitter ingen vetskap om K3, men valet av regelverk 

faller på det regelverk som mest efterliknar det traditionella regelverket. Valet av regelverk 

baseras även på det regelverk som förenklar kontrollen av företagets händelser och som ger en 

bättre översikt av företagets affärshändelser. Bertil vill också ha flera tilläggsupplysningar då han 

anser att många är bra samt relevanta för att man ska kunna tyda de olika posterna.  

 

4.3 ”Emma Bokföringsbyrå AB”  
”Emma Bokföringsbyrå AB” är ett aktiebolag som saluför tjänster inom redovisning. Aktiebolaget 

bistår sina klienter med löpande bokföring, betalning av fakturor och löneredovisningar. ”Emma 

Bokföringsbyrå AB” har cirka 30-40 klienter och uppdragen skräddarsys efter kundens önskan. 

Aktiebolaget innehar en anställd och omsatte räkenskapsåret 2009, cirka 1 000 000 kronor. 
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Intervjun genomfördes hos ”Emma Bokföringsbyrå AB” den 19 april med bolagets 

redovisningskonsult, tillika VD och Ägarinna, ”Emma”. 

 

Emma är 57 år fyllda och innehar gymnasial utbildning på Frans Shartau, hon har även haft 

möjligheten att arbeta på olika bokföringsbyråer innan hon startade eget. Emma har arbetet 

med ekonomi i cirka 35 år.  

 

Kännedom 

Emmas kännedom om K2 erhöll hon genom Skatteverket, BFN samt andra tidskrifter hon är 

prenumerant på. Hon tillägger även att hon regelbundet besöker BFN och Skatteverkets 

hemsida. Emma beskriver information kring K2 som luddig då hon anser att man kan tolka den på 

olika sätt samt att informationen inte är tydligt strukturerad. Hon förtäljer att hon själv behärskar 

informationen då hon verkar inom redovisning men hon påpekar att hennes klienter inte besitter 

den kunskap som är relevant för att kunna tyda informationen. Emma berättar att hon får utskick 

från BFN med jämna mellanrum och i den mån hon har tid läser hon informationen. Emma 

påpekar att det nu var ett tag sedan BFN skickade ut någon information. 

 

Skulle Emma få bestämma vill hon erhålla information om K2 skriftligt. Hon önskar att den 

skickas ut via mail, så att man inte behöver gå in och söka själv eftersom det kan vara svårt att 

veta vad man ska söka på. Emma anser att BFN inte har levt upp till hennes önskningar och 

beskriver den istället som omständlig, men påpekar att information och lagar och ordning brukar 

vara det för att det då det alltid ska finnas ”ett litet spektra” i det hela. 

 

Påverkan 

Emma förtäljer att K2 har varit mycket omnämnt i media men att hon själv inte har fördjupat sig i 

artiklarna. Hon har inte heller diskuterat K2 med sina bekanta som är verksamma inom revision 

utan är istället allmänt konstaterat, hon har således ingen uppfattning om deras attityd till det 

nya regelverket. Anledningen till att så få företag idag valt att byta till K2 tror Emma beror på att 

företagen inte har tid att sätta sig ned och söka information om K2. Dessutom vill småföretagen 
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ha korta hållpunkter och inte komplexa texter. De behöver således tydliga riktlinjer om vad K2 

kommer innebära, vilka företag regelverket berör samt vad det kommer ge för konsekvenser. 

Emma tror inte att företagen har blivit avskräckta för att det är få som har valt att gå över till det 

nya regelverket.  

 

Attityd 

Fastän Emma inte har valt att tillämpa K2 så berättar hon att tillämpar K2 indirekt ändå. Hon 

förtäljer att hon kunde ha uppgett att hennes årsredovisning är upprättad enligt BFNAR 2008:1 

istället för det traditionella regelverket då hennes siffror skulle vara identiska med dagens siffror. 

Hon förklarar att hon redan nu har börjat anamma vissa av de periodiseringsregler (5 000 

kronors gränsen) som K2 anger att man kan tillämpa men har ej bytt till det nya regelverket då 

tvånget inte har inträtt än.  

  

Ur företagets perspektiv finns det inga för- eller nackdelar med K2 anser Emma, då hennes 

företag är så pass litet. Hon berättar att hon har få inventarier som är av ett mindre värde, så det 

kommer inte påverka resultatet nämnvärt. Dock anser Emma att valet av K2 kan ha en avgörande 

roll för större företag då de exempelvis kan ha flera inventarier och måste lägga ner lång tid på 

att räkna ut nyttjandeperioden och restvärdet, förenklingarna i K2 skulle då sänka deras 

administrativa kostnader.  

 

Emma rekommenderar inte sina klienter till att byta till K2 då hon inte ser någon anledning till att 

göra det då hon idag endast har små företag som klienter. Emma är inte optimistisk till det nya 

regelverket då fler regelverk försvårar då man måste avsätta sig ytterligare tid att lära sig det nya 

regelverket.  

 

Behov 

Emma har inga problem med dagens regelverk utan är van med att arbeta med regelverket och 

förklarar att hon har svårt att beskriva det. Hon kan inte komma på något som hon saknar med 

dagens regelverk och skulle hon stöta på något problem ringer hon skatteverket för att få svar på 
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frågan. Hon är varken nöjd eller missnöjd med det traditionella regelverket och förtäljer att hon 

inte är i behov av någon förenkling inom redovisning.  

 

Om Emma skulle bli konfunderad så nyttjar hon sin revisor som kan bena ut hennes frågetecken. 

Hon tillägger att hennes arbete präglas av att arbetet är intimt med revisorer då merparten av 

hennes klienter är små. Detta gör att Emma erhåller svaren på frågetecken väldigt basis av 

revisorerna då kanslisvenskan utesluts i svaren. Hon tillägger att när man väl kan reglerna så är 

de inte svåra att förstå.    

 

Framtiden 

Emma har inte övervägt att byta regelverk innan K3-regelverket är klart då hon ser risker med att 

byta innan hela K-projektet är färdigt. Hon misstänker att K2-regelverket kommer justeras 

ytterligare vilket gör att man nu kan lära sig fel som man sedan måste lära om ännu en gång. När 

frågan om vilket regelverk Emma kommer att välja år 2013 så svarar hon att hon vill ha ett 

regelstyrt då hon inte är i behov av principer. När Emma väljer regelverk så väljer hon det som är 

enklast och mest lämpligt för hennes företag. I detta fall är det, det regelstyrda regelverket där 

man har de givna reglerna. Emma tillägger att hon inte är i behov av att använda de principer 

som finns i K3, då företaget är litet och inte äger inventarier av större värde och därav 

kostnadsförs investeringarna direkt.  Det viktigaste är att upprättandet är lätt att utföra, avslutar 

Emma.  

 

4.4 ”Hanna Redovisning AB”  
”Hanna Redovisning AB” är en redovisningsbyrå i Stockholm som tillhandahåller tjänster inom 

redovisning. Aktiebolaget bistår sina klienter med bokföring, upprättande av årsredovisning, 

deklaration etcetera. Företaget har bedrivit verksamhet sedan 1984, omsatte cirka 1 200 0000 

avseende räkenskapsåret 2009 och hade då en anställd. Intervjun ägde rum den 16 maj på 

företagets säte med företagets redovisningskonsult, tillika ägarinna ”Hanna”. 
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”Hanna” är 62 år fyllda och arbetar som redovisningskonsult på ”Hanna Redovisning AB”. 

”Hanna” har en gymnasial utbildning med inriktning ekonomi i grunden. Hon har utöver sin 

gymnasiala utbildning gått flertalet internutbildningar samt läst kurser som handels- och 

beskattningsrätt. Hanna har över 40 års erfarenhet inom redovisning och påbörjade sin 

redovisningskarriär år 1970. 

 

Kännedom  

Hanna beskriver informationen kring K-projektet som obetydlig. Hon förtäljer att hon egentligen 

inte fått någon information om K2, utan hon vet att det kommer men inte vad regelverket 

innebär. Hanna har sökt på information om K2 och K-projektet på BFN och Skatteverkets 

hemsida men anser att deras att sökmotor är bristfällig och att det är svårt och veta vad man ska 

söka på när man inte vet något om regelverket.  

 

Skulle Hanna få bestämma om hur hon skulle erhålla informationen kring K2 önskar hon en 

muntlig genomgång med ordentlig dokumentation om regelverket, något man brukar erhålla om 

annan viktig information vid ändringar påpekar hon. På så sätt skulle man ha något att falla 

tillbaka på påpekar hon, ifall man skulle ha funderingar eller frågor. Hon berättar att för åtta år 

sedan, när projektet var nytt fick man mer information om K-projektet där de informerade om 

att ett helt nytt regelverk är på väg, men inget om för eller nackdelar med att byta. För några år 

sedan gick hon även på seminarier hållna av Öhrlings (PwC). 

 

Hanna anser att BFN inte levt upp till hennes krav på att förmedla information om K2. BFN 

förutsätter att användarna själva uppdaterar sig om modifikationer samt nyhetsbrev som 

publiceras på webbsidan borde vara mer aktiva utåt samt genom utskickade nyhetsbrev möta 

sina användare istället för att användarna skall möta dem. 
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Påverkan 

Hanna förtäljer att hon några dagar innan intervjun noterade att K2 nämndes i en tidning. Vilken 

tidning minns hon inte men hon berättar att det stod förklarat att K2 existerar men inte vad 

regelverket innehåller eller kommer att ge för konsekvenser. 

 

Anledningen till att så pass få företag valt att gå över till K2 tror Hanna kan bero på att de 

efterliknar andra företag, men hon tror att den största anledningen till att de inte gått över beror 

på att de inte har erhållit någon information. Hanna drar en parallell till kontoplanen som byttes 

för några år sedan och förtäljer att ju mer information företagen fick om detta, desto lättare var 

de för dem att byta. När Hanna diskuterar K2 och K-projektet med bekanta har de alla samma 

åsikter. Att de är få som tillämpar det samt att man inte heller vet något om regelverket eller vad 

det innebär. 

 

Attityd 

Varför Hanna inte valt att tillämpa K2 vid upprättande av årsredovisning är för att valet ej är 

tvingande. Då hon har en begränsad kunskap om K2 kan hon inte komma på fördelar med det 

nya regelverket men hon anser att regelverket ”ramar in” företagen. De enda fördelarna hon kan 

komma på är att ”de kanske ligger i tiden” samt är modernt. Hanna påpekar att det blir lättare 

för henne att ställa upp för- och nackdelar kring regelverket när hon har högre kunskap. Rent 

spontant anser Hanna att det verkar omöjligt att endast värdera tillgångarna till det historiska 

anskaffningsvärdet då hon inte tror att det kommer ge en rättvisande bild av företaget vilket 

skulle ”lura” intressenterna. Hanna har inte rekommenderat sina klienter till att byta till K2 då 

hon inte har haft någon kund som frågat.  

 

De företag som Hanna tror skulle gynnas av att byta till K2 är företag som omsätter tillgångarna 

snabbt. Dessa tillgångar behöver då ej värderas och påverkas inte av eventuella 

värdeförändringar som kan ske efter några år. Hanna tror även att företag som omsätter lager 

fort och som inte har stora anläggningstillgångar skulle gynnas av K2. 
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De företag som Hanna tror skulle missgynnas av K2 är motsatsen till de företag som hon nämnde 

innan. Företag med Goodwill, immateriella tillgångar och fastigheter. Även företag inom FoU tror 

Hanna skulle missgynnas men påpekar att om de tillhör K2 är de så pass små och håller på med 

FoU i en liten skala. Detta bidrar till att de troligtvis kostnadsför dem direkt ändå, då tillgångarna 

skulle vara för obetydliga för att tas upp i balansräkningen. 

 

Behov 

Hanna beskriver dagens regelverk som mycket mer logisk i jämförelse med K2 då hon anser att 

det följer ”mer i tiden” samt utvecklingarna i de olika företagen. Hanna har inte reflekterat över 

vad hon är missnöjd med det traditionella regelverket och kan för tillfället inte komma på något 

som hon saknar i regelverket. Hanna är inte i behov av någon förenkling inom redovisning och 

skulle hon stöta på ett problem med det traditionella regelverket vänder hon sig till sina bekanta 

som är verksamma inom redovisning och revision. 

 

Framtiden 

Hanna är tveksam till hur skattereglerna kommer att behandlas för företag som tillämpar K2. Hon 

anser att som sambandet mellan redovisning och beskattning ser ut idag, så verkar de omöjligt 

att värdera alla tillgångar till anskaffningsvärdet. På grund av detta ser hon risker med att byta till 

K2 innan alla regelverk är färdigställda. Hanna inte heller säker på hur K2s utformning kommer 

att se ut när K-projektet är färdigställt och anser att det är bättre att vänta in och se. När valet 

mellan K2 och K3 blir tvingande så kommer Hanna i dagsläget välja K3, då K3 är mest likt det 

traditionella regelverket och är principbaserat. De viktigaste för Hanna är att hon får ett 

regelverk som inte begränsar samt ger en rättvisande bild av företagens ställning. 

 

4.5 ”Martina ekonomi & revision AB”   
”Martina ekonomi och revision AB” är en traditionell revisionsbyrå som vänder sig till svenskägda 

företag, tillväxtbolag etcetera. ”Martina ekonomi och revision AB” tillhandahåller tjänster inom 

ekonomi samt ekonomisk rådgivning, såsom rådgivning inom beskattning, ekonomi och juridik. 

Bolaget vänder sig till små- och medelstora företag. ”Martina ekonomi och revision AB” omsatte 
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cirka 19 000 000 kronor avseende räkenskapsåret 2009 och hade under året 18 stycken anställda. 

Intervjun ägde rum den 26 april med deras ekonomichef ”Martina”. 

 

”Martina” är 41 år fyllda och har befattningen ekonomichef på ”Martina ekonomi och revision 

AB”. ”Martina” har arbetet med ekonomi i 22 år och besitter en ekonomisk utbildning från Frans 

Schartau gymnasium. 

 

Kunskap 

Martina berättar att hon har begränsad kunskap om K-projektet och regelverket K2. Hon 

förklarar att hennes begränsade kunskap har att göra med att de tillämpar det traditionella 

regelverket och det har lett till att hon ej har satt sig in i K-projektet och K2. En ytterligare 

anledning till att hon inte har satt sig in i regelverket är att hon hört att hela projektet inte klart 

samt att det ej är tvingande att välja än. 

 

Martina har svårt att beskriva informationen angående K2. Informationen som Martina erhållit 

har hon till största del fått av en revisor i bolaget som har förklarat att K2-regelverket styrs av 

regler, men vilka regler har Martina inte kunskap om. Om Martina fick bestämma skulle hon vilja 

erhålla information angående K2 genom nyhetsbrev via e-post. Hon berättar att BFN inte levt 

upp till hennes krav på att förmedla information om K2. Martina misstänker att hon inte är med i 

deras ”mail-lista” vilket har att göra med att Martina främst arbetar inom ledarskap och inte 

redovisning. 

 

Martina har själv sökt information om K2 via olika hemsidor men tillägger att hon inte varit aktiv 

för att ta reda mer om regelverket, då K2 är inget som de tillämpar eller planerar att tillämpa, då 

företaget är i behov av principer.  

 

Påverkan 

Martina har noterat att K2 har nämnts i tidskriften Balans. Hon förtäljer att det inte stod något 

om för- eller nackdelarna med regelverket i Balans, utan innehöll förklaringar. Revisorn som 

Martina har erhållit informationen om K2 från har ej delat med sig av egna åsikter om 
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regelverket för Martina, utan har endast förklarat kort vad regelverket är samt vilka som tillåts 

att använda det. 

 

Martina tror att så pass få företag valt att byta till K2 av samma anledning som hennes företag, 

att de är nöjda med det gamla regelverket och inte vill byta till ett nytt. Hon misstänker att de 

även kan följa strömmen men tror inte att det är den största orsaken till att företagen inte gått 

över till K2. 

 

Attityd 

Då Martina inte har kunskap om vilka förenklingsregler K2 ger kan hon inte säga vilka fördelar 

regelverket skulle ge för hennes företag. Däremot påpekar hon att eftersom K2 bygger mycket på 

regler skulle dessa ses som restriktioner för hennes företag då de vill kunna utforma sin 

årsredovisning efter deras behag. 

 

Martina anser att den regelstyrda redovisningen är nackdelen med K2 samtidigt som det är en 

fördel för mindre bolag som ej är i behov av fler valmöjligheter. Därav tror Martina att K2 är mer 

lämpligt för mindre företag och mindre lämpligt för större då de inte kan utforma sin 

årsredovisning som de själva vill. 

 

Behov 

Om Martina skulle beskriva dagens regelverk skulle hon beskriva det som perfekt, då hon anser 

att regelverket är till bolagets belåtenhet. Hon finner ingen problematik med det nuvarande 

regelverket och förtydligar att det passar företaget utmärkt då restriktioner inte finns på samma 

sätt.  För tillfället kan Martina inte komma på något hon saknar med det traditionella regelverket 

och förtäljer att företaget inte är i behov av förenklad redovisning. Om problematik med 

upprättandet av årsredovisningen skulle uppstå vänder Martina sig internt till revisorerna inom 

företaget. Martina tillägger att företagets revisorer har kunnat besvara alla hennes frågor om 

hon har haft frågetecken.  
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Framtiden 

Martina kan inte svara på om det finns några risker med att byta till K2 innan hela projektet är 

klart då hon inte har tillräckligt med kunskap om regelverket. Martina har inte funderat över att 

byta till K2, och har inte heller bestämt sig hur hon skall göra 2013 när valet bli tvingande men 

tror hon vill ha det regelverk som är mest likt dagens.  

 

Martina är inte insatt i K3 regelverket men förtäljer att de troligtvis kommer att välja K3 då det 

bygger på principer och inte bara regler. Det viktigaste för Martina är att företaget kan utforma 

deras redovisning så att det återspeglar företagets verksamhet. 

 

4.6 ”Mimmi Revision & Redovisning”  
”Mimmi Revision & Redovisning AB” är ett aktiebolag som bedriver revision och redovisning i små 

och medelstora företag. Bolaget har idag cirka 100-150 stycken revisionsuppdrag  och  mellan 20-

40 stycken redovisningsuppdrag. Bolaget omsatte cirka 1 400 000 kronor räkenskapsåret 2009 

och hade under samma år två stycken anställda. Intervjun ägde rum den 18 april 2011 hos ” 

Mimmi Revision & Redovisning AB”. Respondenten var bolagets godkända revisor tillika 

ägarinna, ”Mimmi”. 

 

”Mimmi” är 56 år fyllda och är godkänd revisor sedan 1991.  Hon inledde sin karriär år 1982 med 

bokföring på en ekonomiavdelning i ett större företag, fyra år senare axlade Mimmi till 

redovisning. Sedan 1994 har Mimmi bedrivit eget företag. Mimmi har tidigare enbart varit 

inriktad på ren revision. I samband med att diskussionerna kring att revisionsplikten skulle slopas 

på samtliga mindre företag uppkom, även kallat Big Bang, började Mimmi att mer och mer ta in 

redovisningsuppdrag. Idag har hon en blandad byrå med redovisning och revision men hon har 

dock inga kombinerade uppdrag för samma klient. 

 

Kunskap 

Mimmi berättar att hon har kunskap om K2, kunskapen har hon erhållit genom FAR som 

tillhandahåller 40 obligatoriska utbildningstimmar för revisorer varje år. Mimmi berättar att K2 
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har varit huvudämnet under utbildningen i flera år, först var det K1, därefter K2 och nu K3.  

Mimmi har också erhållit information om K2 genom IREV-utbildningar (utbildningsföretag som nu 

ägs av FAR SRS). 

 

Om Mimmi skulle beskriva informationen kring K2 skulle hon beskriva den som ”precis”. Hon 

förtäljer att det har stått klart och tydligt vilka regler som kommer att gälla men påpekar att 

informationen kom lite för tidigt eftersom projektet pågått under så pass många år. Hon tillägger 

dock att hon inte har orkat sätta in sig i regelverket till fullo än och förtydligar att det är skönt att 

använda det regelverk som man är van vid. 

 

Om Mimmi skulle få bestämma skulle hon vilja ha information genom seminarier, nyhetsbrev 

samt utskick. Hon anser att BFN levt upp till hennes krav men påpekar att gjorde de för tidigt 

samt att de borde bli mer aktiva nu när det snart blir tvingade.  

 

Påverkan 

Mimmi har inte noterat K2 i media och hon har inte heller diskuterat regelverket med hennes 

kollegor/bekanta inom redovisning och revision. Hon förtäljer att de flesta inte har någon 

kunskap om K2 då den kom förtidigt och de inte har tagit sig tid att gå igenom informationen 

ännu. 

 

Mimmi tror att många företag väljer att följa strömmen och därför inte byter till K2.  Mimmi 

misstänker att den största anledningen till att de inte bytt är att de inte behöver ta ställning än 

samt att kunskapen om regelverket är lågt. Mimmi misstänker även att vissa företag inte gillar de 

strikta reglerna som regelverket genomsyras av och därav vill de ej byta.  

 

 

Mimmi tror att det är mer aktuellt för nystartade mindre företag att välja att använda K2 direkt 

då ändå inom kort framtid kommer stå inför valet att välja mellan K2 och K3. Mimmi berättar att 

hon inte rekommenderar sina klienter ett visst regelverk utan förklarar regelverken och 

skillnaderna mellan dem och låter klienterna fatta beslutet. 
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De företag som Mimmi tror skulle gynnas mest av K2 är de mindre företagen då de inte är i 

behov av principer utan istället kan följa enkla och tydliga regler. Vilka företag som skulle 

missgynnas av K2 väljer Mimmi att inte svara på. 

 

Attityd 

För Mimmis företag kan hon inte se några direkta för- eller nackdelar med att tillämpa K2 och 

påpekar att företagets siffror blir identiska med dagens om företaget hade tillämpat K2. Istället 

förklarar Mimmi att hon under ett seminarium om K3, uppfattade en regel som krånglig och 

anser att K2 är mer strikt och enklare.  Vad som var krångligt med K3 minns inte Mimmi men hon 

kommer ihåg att hon reagerade över den. Mimmi påpekar även att hon inte är helt insatt i K3 än. 

Anledningen till att Mimmi inte valt att byta till K2 är att de inte är tvingande än men hon har 

övervägt att byta. 

  

Fördelarna med K2 rent generellt anser Mimmi är att det är rent och strikta regler. Det är tydligt, 

enkelt och förklarar hur man går tillväga vid upprättande av årsredovisning. I anslutning med 

fördelarna anser Mimmi att fördelarna även kan vara nackdelar, då det ej är tillåtet att nyttja 

reglerna fullt ut (ej principbaserat), vilket är tillåtet i det traditionella regelverket. 

 

Behov 

Mimmi anser att det traditionella regelverket är till belåtenhet, beskriver det som fritt och hon 

förtäljer att ”det bara finns där”. Mimmi berättar att hon har arbetat med regelverket under 

många år och det har därför blivit till en vana att arbeta med det. Det enda negativa hon kan 

komma på med dagens regelverk är att skattereglerna har ändrats fram och tillbaka under åren. 

Hon påpekar också att friheten till att göra många val som det traditionella regelverket tillåter 

kan krångla till det. Om eventuella frågetecken inom redovisningen skulle komma upp till ytan 

nyttjar Mimmi i första hand av sina revisorvänner, kvarstår frågetecknet vänder hon sig till FAR.  

Mimmi anser inte att hon är i behov av förenkling inom redovisning. 
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Framtiden 

Mimmi ser inga risker för hennes företag med att byta till K2 innan hela projektet är färdigt, då 

företaget är så pass litet men hon poängterar att de bolag som ligger och velar upp till K3 

däremot borde vänta och se utfallet av K3 innan de byter. 

 

År 2013 kommer Mimmi preliminärt att välja att implementera regelverket K2 i sin 

årsredovisning. Valet grundar sig på K2 förmodligen kommer att vara enklare att följa än de 

luddiga K3-reglerna men hon förtydligar ännu en gång att hon inte är helt insatt i K3 än. För 

Mimmi är antalet tilläggsupplysningar också viktigt då hon anser att det idag är för många och en 

del tilläggsupplysningar är onödiga.  

 

5. Resultat och Analys 
 

5.1 Kunskap 

Majoriteten av de tillfrågade har begränsad kunskap om regelverket. Den begränsade kunskapen 

kan vara en bidragande faktor till att de inte valt att tillämpa K2, men vad beror den begränsade 

kunskapen på? Har kunskapen inte nått fram eller har respondenterna valt att inte ta del av den? 

Vart ligger felet i distributionskanalerna? 

 

BFN har valt att vara relativt passiva enligt respondenterna och inte bemött företagen utan krävt 

att de själva ska söka information, vilket kan vara en anledning till att kunskapen hos företagen 

inte är högre än vad den är. Samtidigt arbetar respondenterna inom redovisning och revision, 

och det krävs av dem att de alltid skall hålla sig uppdaterade för att kunna utföra sitt arbete. Hur 

kommer det sig då att de inte har sökt mer information om regelverket? Finner de inget intresse? 

Är det på grund av att de är nöjda med dagens regelverk, eller att det inte är tvingande, vill de 

inte? Kan det bero på att BFNs passivitet leder till att de inte vet att det finns ny information att 

ta del av, eller bidrar passiviteten till att företagen känner att K2 inte är prioriterat av BFN, och 

därför inte behöver vara prioriterat av företagen heller?   
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Majoriteten av alla företag idag använder sig av det traditionella regelverket då det inte tidigare 

funnits ett annat regelverk att tillgå. På grund av det, har det traditionella regelverket blivit en 

”normativ regel”, och har per automatik blivit mest allmänt accepterat.  Att övergå till K2 vore att 

bryta mot normerna och kan bidra till att företagen väljer att inte tillämpa det nya regelverket av 

osäkerhet. Samtidigt trodde få av våra respondenter att småföretagen avstått på grund av att 

man bryter mot strömmen, men detta kan ske ändå undermedvetet.  

 

En ytterligare orsak till den begränsade kunskapen om regelverket kan vara att informationen är 

svår att hitta. En respondent påpekade att hon upplever SKV’s sökmotor som krånglig samt att 

det är svårt att veta vad man ska söka på när man inte vet något om det.  Detta kan bidra till att 

företagen tror att det inte finns någon information. Projektet har pågått under en väldigt lång tid 

vilket kan få företagen att misstänka att det kommer att bli ytterligare en utdragning samt att det 

inte är någon idé att lära sig om ett regelverk förrän det är helt klart. 

 

Ett av intervjuobjekten jämförde BFN:s arbete med ”Peter och Vargen” och förklarade att man 

väntande med spänning under en längre tid men K-projektet aldrig blev färdigställt. Alltefter när 

regelverken blev mer aktuella och valmöjligheten fanns att implementera dem, hade ens intresse 

försvunnit. Att byta regelverk eller att ta ställning till vilket regelverk man vill implementera är 

ingen tvingande regel för företagen vilken kan ha lett till att företagen inte känt sig tvungna att ta 

del av regelverket och istället tagit avstånd från projektet. 

 

Projektet är inte färdigställt än och det kan vara svårt att ta ställning till K2 när man inte vet vad 

alternativet till K2 är. Byter företagen till K2 nu får de en engångskostnad för att kunna utföra 

bytet. Anser de sedan att K3 är bättre får de ytterligare administrativa kostnader för att sedan 

byta till K3. 

 

En ytterligare anledning till att företagen inte lärt sig mer om K2 kan bero på att de helt enkelt 

inte vill lära sig. Dagens regelverk är en mimetisk regel, det vill säga en vana för företagen och är 

djupt implementerat.  
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Då flera företag har påpekat att deras siffror skulle vara identiska som vid ett byte till K2 kan 

detta bidra till att de känner att de inte vinner något på att byta och därav väljer att inte övergå. 

För dessa företag blir förenklingarna inom K2 ringa, något som även diskuterats i tidigare 

debatter.  

 

5.2 Påverkan  

En tänkbar anledning till att företagen inte valt att tillämpa K2 kan bero på att de blivit påverkade 

av andra, exempelvis tidigare debatter som kritiserat K2 och bidragit till en negativ inställning till 

regelverket.  I respondenternas fall verkar dem inte ha blivit påverkade eller har isomorfiernas på 

grund av media. Däremot har flera av dem diskuterat K2 med sina vänner och bekanta samt 

verkade dela deras åsikter och kan därför ha blivit påverkade eller påverkat sina bekanta.  

 

Vid frågan om varför så få gått över till K2 svarade majoriteten av respondenterna att de trodde 

att småföretagen inte hade någon kunskap om regelverket. Respondenterna förtäljde att 

småföretagarna ej söker regelbundet information om K2 och har på så sätt lägre kunskap. 

Dessutom outsourcar de flesta småföretagen sin redovisning och är därför inte intresserade av 

hur den upprättas eller var deras redovisningskonsulter inhämtar sin information från. 

 

5.3 Attityd 

Ingen av respondenterna hade rekommenderat sina klienter till att byta, vilket skulle kunna 

fungera som en propp vid användning av K2. Vem ska rekommendera K2 om inte företagens 

redovisningskonsulter? Småföretagen lyssnar med största sannolikhet på dem som har högre 

auktoritet samt de som kan mest. Institutionella teorin säger att institutioner isomorfiernas och 

härmar andra framgångsrika institutioner, och om inte ens de kunniga inom redovisning 

tillämpar K2, varför ska de mindre företagen göra det då?  

 

Företagen kan även ha valt att inte tillämpa K2 då de känner att regelverket inte ger några 

förenklingar utan istället kan ge en missvisande bild då regelverket innehåller mycket 
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schablonlösningar och diverse andra förenklingar. Detta kan leda till ”utfrysning” då intressenter 

väljer att inte investera i dem. Visserligen är företagen väldigt små, men kreditinstituten kanske 

inte vill ge lån om de inte får en mer rättvisande bild.  Detta skulle bidra, enligt våra 

respondenter, till dubbelt arbete, något som även har diskuterats i tidigare debatter.  

 

En tänkbar anledning till att inte implementera K2 och som också nämnts i tidigare debatter samt 

hos respondenterna är att förenklingarna inom K2 är inriktade på fel områden. Att lära sig K2 

kräver en ny inlärningsprocess som tar tid att lära sig. På så bidrar ett nytt regelverk inte till en 

förenkling. 

 

5.4 Behov 

K-projektets huvudsakliga syfte är att reducera de administrativa kostnaderna med 25 procent 

genom att förenkla redovisningen för företagarna i Sverige. I tidskriften Balans, publicerades en 

artikel år 2008 där det framgick att K2-regelverket har varit efterlängtat för företagen i och med 

sina förenklingar. Denna undersökning återspelar inte artikeln då samtliga företag förtäljer att de 

inte är i behov av förenkling inom redovisning. Detta gör oss författare konfunderade till varför? 

Är det att företagen inte känner att det traditionella regelverket behöver modifieras, eller att 

dem inte efterlängtar enklare redovisningsregler? Samtliga företag påpekade att de inte fann 

några problem med dagens regelverk men vid frågan om hur de går till väga för att lösa 

eventuella problem svarade alla att de frågade en bekant eller kollega, och ingen att de sökte 

själv bland de nuvarande rekommendationerna. Borde de då inte vara i behov av ett samlat 

regelverk som gör det lättare för dem att navigera sig och hitta lösningar?  

 

Att tillämpa dagens regelverk har under en lång tid varit en tvingande regel för företagen och de 

har inte haft andra valmöjligheter. En respondent påpekade att dagens regelverk ”bara finns där” 

och hon hade inte reflekterat över det traditionella regelverket, vilken kan förklaras med att 

företagen ser det traditionella regelverket som en mimetisk regel. Att tillämpa det traditionella 

regelverket ses som en självklarhet samt en vana för de olika respondenterna. Då mimetiska 

regler inte ifrågasätts kan detta bidra till att respondenterna inte funderat över, om dem är i 
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behov av förenkling eller saknar något inom det traditionella regelverket. Mimetiska regler är 

svåra att ändra på då dem ligger djupt implementerade hos respondenterna. Det är lätt att 

företagen arbetar med det traditionella regerverket av vana, och därför har svårt att ändra på 

sina rutiner, och varför ändra på något som redan är bra? 

 

Behovet av dagens regelverk skulle förvisso kunna vara lägre hos respondenterna i 

undersökningen då de arbetar inom redovisning och på så sätt har en större kunskap än de som 

inte arbetar inom området.  Men då respondenterna arbetar just inom redovisning borde dessa 

ha en större vetskap om vart någonstans förändringar behöver göras. Då de flesta småföretag 

outsourcar sin redovisning blir det bli svårare för dem att veta vad det är för förenklingar de 

söker efter.  

 

5.5 Framtiden 

Att företagen inte valt att implementera K2 kan även bero på deras väntan inför framtiden, att 

de väntar in K3, utfallet av K2 eller väntar och ser vad resterande av företagen i Sverige kommer 

att välja. Vilket regelverk kommer att bli mest accepterat, och blir den normativa regeln? Idag är 

det få företag som valt att tillämpa K2 och utfallet av regelverket har ännu inte visats. 

Majoriteten av intervjuobjekten förtäljer dock att de kommer välja det regelverk som är mest likt 

det traditionella när valet blir tvingande då de känner en trygghet av att arbeta med det 

regelverket. 
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6. Slutsats 
 

”Varför väljer inte företagen att tillämpa K2 vid upprättandet av deras årsredovisning?” 

 

Svaret på frågeställningen som ställdes i uppsatsen har inget entydigt och självklart svar utan 

fenomenet beror på flera olika faktorer som tillsammans har bidragit till att företagen valt att 

inte implementera det nya regelverket. Den främsta anledningen till att företagen inte 

implementerat K2 vid upprättande av årsredovisning beror på att valet om de vill tillämpa det 

eller ej, inte är tvingande än. På grund av att valet inte är tvingande, har företagen valt att vänta 

med att lära sig det nya regelverket vilket har bidragit till att de har en begränsad kunskap om K2 

och K-projektet. 

 

Ytterligare faktorer som har spelat in till varför företagen inte har valt att tillämpa K2 beror bland 

annat på BFNs passivitet som har bidragit till att informationen inte nått fram till företagen. BFN 

har inte uppnått respondenternas förväntningar när det gäller att förmedla information om 

regelverket, utan kräver istället att de skall söka informationen aktivt själva. Majoriteten av 

respondenterna ansåg även att den informationen de erhöll var otydlig och krånglig och BFN har 

enligt i vår mening misslyckats med att transkribera informationen till företagen. Projektet har 

också pågått under en allt för lång tid vilket under tiden har mättat potentiella användarnas 

intresse. Då projektet blivit framskjutet fler talet gånger har detta bidragit till att företagen 

misstänker att ytterligare modifieringar kommer att göras.  

 

En stor orsak till att företagen inte har bytt än beror även på att företagen känner sig hemtama 

med det traditionella regelverket och arbetar med regelverket per automatik. Respondenterna 

känner därför inget behov av ett förenklat regelverk och återspeglar inte tidigare uttalanden från 

SOU 2008:67 som talar för motsatsen.  

 

Respondenterna i denna undersökning verkar inte ha blivit påverkade av media och har inte 

rekommenderat sina klienter till att byta till K2.  
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I 

 

Bilagor 

Intervjufrågor 

Allmänt  
 

Vad heter Ni?  
 
Vilken utbildning har Ni?  
 
Hur länge har Ni arbetat inom redovisning? 
 
Kan Ni kort beskriva företagets affärsverksamhet? 
 
 

Kännedom/kunskap 
 

1. Har ni hört talas om K2? 
 

2.  Om Ja, Hur fick Ni er kännedom?  
 

3. Om Ni skulle beskriva informationen om K2, hur skulle ni beskriva den då?  
 

4. Vad var bra/mindre bra? Ge gärna exempel! 
 

5. Om ni fick bestämma, hur skulle ni då vilja erhålla information om K2?  
- skriftligt? 
- Muntligt 
- Via seminarier, kurser föredrag etc. 
- Hur ofta? Regelbundna utskick?, Bör den utformas så att man kan ta del av den 

regelbundet?  
 

6. Hur skulle ni beskriva informationen från BFN angående K2?  
 

7. Hur lever de upp till dina krav i avseendet förmedling av information?  
 

8. Har ni själva varit aktiva för att ”komma över” information om K2?  
 

9. Om Ja, Hur har Ni gått tillväga för att söka information om K2?  
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II 

10. Om Nej, varför inte? 
 
 

Påverkan 
 

11. Har Ni hört/läst om K2 i media? 
 

12. Om Ja, vad har tagits upp om K2?  
 
Håller Ni med om det som har tagits upp? 
 

13. Om Ja, vad är det Ni håller med om?  
 

14. Om Nej, varför inte?  
 

15. Idag är det väldigt få som har valt att gå över till K2, vad tror Ni att det beror på?  
 
16. Tror Ni att företagen har valt att avstå just pga. att det är så pass få som väljer att tillämpa 

K2? 
 

17. Har Ni diskuterat med bekanta/kollegor inom redovisning och revision om K2-
regelverket?  

 
18. Tillämpar några av dem K2?  

 
19. Vad har de för åsikter?  

 
20. Delar Ni åsikterna?  

 
21. Om Ja, Vilka åsikter delar Ni? 

 
22. Nej, Vilka åsikter delar Ni inte? 

 
 

Attityd/Missnöje 
  

23. Vad anser Ni är fördelarna för Ert företag med att använda K2?  
 

24. Varför är dessa fördelar? Vad skulle fördelarna ge för konsekvenser? 
 

25. Vad anser Ni är nackdelar för Ert företag med att använda K2?  
 

26. Varför är dessa nackdelar? Vad skulle nackdelarna ge för konsekvenser? 
 

27. Hur kommer det sig att Ni inte har valt att tillämpa K2?  
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III 

 
28. Har Ni övervägt att byta till K2?  

 
29. Vad var det som gjorde att Ni inte valde att byta? 
30. Rekommenderar Ni era klienter att byta till K2? Varför/varför inte?  

 
31. Tror Ni K2 passar en viss sort av företag bättre än andra?  

 
32. Vilka skulle gynnas?  Varför? 

 
33. Vilka skulle missgynnas ? Varför? 

 
Dagens regelverk/behovet 

 
34.  Hur skulle Ni beskriva dagens regelverk?  

 
35. Är Ni nöjda eller missnöjda?  

-  
36. Vad är Ni nöjda/missnöjda med och varför? 

 
37. Är det någonting Ni saknar med dagens regelverk? Vad i sådana fall?  

 
38. Om Ni stöter på något problem med dagens regelverk, hur går Ni då tillväga för att lösa 

det?  
 

39. Syftet med K2 är att förenkla upprättandet av årsredovisningen för mindre aktiebolag, då 
det skall finnas ett behov av det, Är ni i behov av förenkling?  
 

40. Om Ja, vilka förenklingar är det Ni vill ha?  
 
 
 

Framtiden/väntar in 
 

41. Hur ställer Ni till att byta regelverk innan hela K-projektet är färdigställt?  
 

42. Kan Ni se några fördelar/nackdelar med det?  
 

43. Vilka är dessa och varför?  
 

44. År 2013 kommer K3 lanseras och bli huvudregelverk, Ni kommer därför att bli tvungna att 
välja mellan K2 och K3.  Vilket regelverk kommer Ni välja då? 

 
45. Vilka faktorer är viktigast vid val av regelverk?  
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IV 

46. Exempelvis färre tilläggsupplysningar? Möjlighet att skriva upp tillgångar? Kunna använda 

principer? Regelstyrt?  

47. Något ytterligare ni vill tillägga? Frågor? 
 
 
 


