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Sammandrag  

Relationen mellan bank och företag är av största vikt för den svenska samhällsekonomins tillväxt. 

Sedan årsskiftet 2013/2014 måste alla svenska små och medelstora företag ha valt vilket 

redovisningsregelverk de ska tillämpa; huvudalternativet K3 eller det förenklade K2. Av denna 

anledning har studien fokuserat på vilken effekt detta val har på relationen mellan bank och 

företag, specifikt ur ett kvalitets- och informationsasymmetri-perspektiv i koppling till 

kreditbeslutet. Med andra ord, vad anser bankerna om redovisningsvalet mellan K2 och K3. För 

att besvara frågan har intervjuer genomförts med de fyra svenska storbankerna (Handelsbanken, 

Nordea, SEB och Swedbank). Respondenterna arbetar dagligen med kreditgivning mot företag 

och intervjuerna var av semi-strukturerad natur för att ge djupgående svar. Svaren har vidare 

analyserats med hjälp av agentteorin där tydligast framkom det faktum att redovisningen endast 

är en del i kreditbedömningen och att relationen med företaget är det viktigaste. Just valet mellan 

K2 och K3 påverkar inte den uppfattade redovisningskvaliteten eller kreditbeslutet direkt, även 

om K3 delger mer information vilket minskar informationsasymmetrin. Frågan bör undersökas 

på nytt längre fram för att se om problemområden utkristalliserar sig med tiden. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan slutet av 1970-talet har små och medelstora företags roll i den svenska samhällsekonomin 

blivit allt viktigare och idag har dessa företag en central roll för såväl sysselsättningen i Sverige 

som för tillväxt och effektivitet (Bjerkesjö et al., 2011). I dagsläget står de små och medelstora 

företagen för mer än 50 procent av de värden som skapas i svenskt näringsliv vilket dessutom är 

en procentsats som ökar kontinuerligt (Tillväxtverket, 2011). En stor del av den totala 

finansieringen av dessa företag, ca 70 procent i genomsnitt, sker genom lån via kreditinstitut och 

därmed blir företagens kreditgivare en av deras viktigaste intressenter (Finansinspektionen, 2013). 

Företagens kreditmöjligheter blir följaktligen en viktig fråga för hela den ekonomiska tillväxten 

(Svensson, 2003, s. 2). 

 

Låneansökningar för svenska företag innefattar en kreditbedömning i form av granskning av 

redovisningsinformation, marknads- och personbedömning och kan utöver det bestå av analyser 

av förväntningar, framtidsplaner, prognoser och likviditets- och kassaflödesbudgetar (Svensson, 

2003, s. 20). De finansiella rapporterna utgör en av flera bedömningsgrunder men anses på 

många sätt vara den mest betydelsefulla (Svensson, 2003, s. 46-47; Berry & Robertson, 2006) och 

dess kvalitet är därmed avgörande för företagets aktuella och framtida kreditmöjlighet. Kvaliteten 

i de finansiella rapporterna kan mätas på många olika sätt, men vanligtvis beaktas vilka 

redovisningsmetoder som använts och om det skett någon kvalitetssäkrande kontroll i form av 

revision. De finansiella rapporternas huvudsakliga ändamål är att ge en så korrekt och rättvisande 

bild av företaget som möjligt och syftar till att utgöra en grund vid ekonomiska beslut för 

företagets intressenter (Jensen, 2002; Sundgren et al., 2009, s. 19-20; Skatteverket, 2013). Då 

företag har många olika typer av intressenter, däribland ägare, kunder och kreditgivare, uppstår 

det ofta problem när det kommer till att tillgodose alla intressenters informationsbehov i en 

finansiell rapport (Jensen, 2002; Sundgren et al., 2009, s. 20-28). Informationsbehovet varierar 

mellan olika intressenter och att upprätta en högkvalitativ och användbar rapport för alla parter 

blir därmed ett komplext åtagande (Smith, 2006, s. 17-22; Sundgren et al., 2009, s. 27-28). 

 

Små och medelstora företag har i jämförelse med publika aktiebolag lägre lagstadgade krav för 

sina finansiella rapporter. Därmed har de i de flesta fall också tillgång till mer information om 

företagets verksamhet och ekonomiska ställning än sina intressenter, vilket skapar en asymmetri i 

informationsfördelningen parterna emellan. Då båda parter, företaget och dess intressenter, antas 

vara nyttomaximerande kommer båda parter att förespråka den redovisningsmetod som skapar 
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det bästa värdet för respektive part (Jensen & Meckling, 1976; Jensen, 2002; Artsberg, 2005, s. 

84-85). 

 

År 2004 införde Bokföringsnämnden (BFN) ett nytt regelverk för svenska företags redovisning, 

det så kallade K-projektet. K-projektet syftar till att underlätta användningen av årsredovisningar 

och delar in företagen i fyra kategorier utefter storlek; K1, K2, K3 och K4, där K1 gäller för de 

minsta och K4 för de största företagen. Utgångspunkten för K-projektet är reglerna i 

Bokföringslagen (BFL) som anger hur den löpande bokföringen för räkenskapsåret ska avslutas. 

Där är avsikten att ju mindre företag desto enklare årsavslut på redovisningen (Lennartsson, 

2012). Mindre aktiebolag kommer att ha möjlighet att välja mellan att redovisa enligt antingen K2 

eller K3, vilket beroende på val av regelverk kommer att påverka redovisningens utformning och 

utseende. Ett begränsat informationsdelgivande eller bristande kvalitet i en finansiell rapport 

bidrar till en ökad informationsasymmetri mot företagets intressenter. I en 

kreditbedömningssituation kan därmed företagets redovisningsval, mellan exempelvis K2 och 

K3, bli avgörande för kreditbeslutet då det ur kreditgivarens perspektiv kan innebära en högre 

risk och större osäkerhet vilket i sin tur leder till ofördelaktiga lånevillkor eller obeviljade krediter 

för företaget (Svensson, 2003, s. 13). 

1.2 Problemdiskussion 

Små och medelstora företag är till största del finansierade av banklån vilket gör bankerna till en 

av deras viktigaste intressenter. I Sverige går över 60 procent av bankernas totala utlåning till just 

företag (Finansinspektionen, 2013) vilket visar på ett beroende parterna emellan. Tidigare studier 

om redovisningsinformation som beslutsunderlag i kreditbedömningar har utförts med fokus på 

revisionens betydelse sedan revisionsplikten år 2012 slopades för mindre aktiebolag (Lundberg & 

Olsson, 2008) och tilläggsinformationens, utöver det lagstadgade, betydelse vid kreditbedömning 

(Healy & Palepu, 2001; Svensson, 2003). Då tidigare forskning som undersökt hur kvaliteten av 

redovisningen påverkar kreditbeslut till största del fokuserat på revisionens betydelse, finns det 

intresse att studera huruvida redovisningens utformning i sig, med K2 och K3 i åtanke, påverkar 

kreditbeslutet. Huruvida informationsasymmetrin ökar genom användandet av det ena eller andra 

regelverket är än så länge en öppen empirisk fråga som ej besvarats. 

 

I dagsläget står 96-97 procent av företagen i Sverige inför möjligheten att använda ett utav de så 

kallade förenklingsregelverken, K1 eller K2, istället för K3 (Lennartsson, 2012). Sedan K-

regelverk för externredovisning infördes och K3 år 2012 kom att bli en valmöjlighet för små och 

medelstora företag har få studier genomförts inom området. Tidigare studier kring valet mellan 
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K2 och K3 har fokuserat på skillnaderna mellan de två regelverken (Larsson & Rosteck, 2013), 

hur Skatteverket som intressent ser på valet (Andersson & Sellgren, 2013) eller undersökt 

huruvida K2 (innan K3:s inträdande) tillgodoser bankernas krav vid en kreditbedömning (Allert 

& Berg, 2012). Denna studie fokuserar istället på bankernas syn på K2 och K3 nu när båda 

regelverken är i bruk, då svenska små och medelstora företag efter årsskiftet 2013/2014 måste ha 

valt regelverk och har därmed upprättat 2013 års räkenskaper som jämförelseår enligt det nya 

regelverket. Detta utgör en ny intressant kontext då det blir möjligt att studera det faktiska 

resultatet av ett redovisningsval som berör majoriteten av de svenska företagen. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån det faktum att små och medelstora företag inför räkenskapsåret 2014 tvingats välja att 

redovisa enligt K2 eller K3 finns det ett intresse av att undersöka huruvida och hur detta val 

påverkar företagens intressenter i form av banker, framförallt i en kreditbedömningssituation. 

Frågan lyder således: Hur påverkar redovisningsvalet relationen mellan företag och bank, alltså hur ser 

bankerna på valet mellan K2 och K3 utifrån ett kvalitets- och informationsasymmetri-perspektiv när de fattar 

kreditbeslut? 
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2. Redovisningsregelverken 

I detta avsnitt kommer K-projektet att presenteras, dess syfte samt de huvudsakliga skillnaderna mellan K2 och 

K3. Detta presenteras som bakgrundsinformation för det aktuella redovisningsvalet och för att bringa klarhet i det 

val som företagen stått inför och hur beslutet i praktiken påverkar kreditgivarna som intressenter. 

2.1 K-projektet 

BFN har tidigare givit ut allmänna råd till olika företagskategorier som då var indelade i mindre, 

mellan och större företag och koncerner. Utformningen av de tidigare råden utgick från en 

fastställd ursprungsrekommendation som sedan anpassades med hjälp av små förenklingar för 

varje företagsgrupp (Bokföringsnämnden, 2004). År 2004 bestämde BFN att ändra inriktning då 

det tidigare tillvägagångssättet inte ansågs ändamålsenligt (EY, 2014a) och BFN såg ett behov av 

att normerna som företagen följer behöver vara anpassade och styras av företagens storlek och 

verksamhetsform. Tidigare har normerna givits ut ämnesvis, exempelvis en norm för intäkter, en 

för varulager o.s.v., vilket konstaterades vara komplicerat och tidskrävande för företagen då det 

innebar att alla företag behövde använda sig av flera regelverk (Grant Thornton, 2014). Till följd 

av detta beslutade BFN att förändra normgivningen och förenkla regelverket och istället införa 

olika regelverk för olika typer av företagskategorier (Drefeldt & Törning, 2013, s. 20). Projektet 

kom att kallas K-projektet och delades in i fyra olika kategorier efter vilken typ av företagsform 

samt beroende på hur utförlig årsredovisning som ska upprättas i olika typer av företag enligt 

BFL. De nya regelverken ska, till skillnad från de tidigare, tillämpas i sin helhet vilket innebär att 

företaget bara ska använda ett regelverk och måste använda sig av alla regler inom det regelverk 

som valts och att det inte är tillåtet att byta ut dem mot varandra vid upprättande av rapporterna 

(BFNAR 2008:1; BFNAR 2012:1). 

 

Beroende på kategori ger respektive K-regelverk vägledning i hur företagen inom kategorin ska 

upprätta årsavslut av den löpande bokföringen. K1 gäller för mindre företag i form av ideella 

föreningar, handelsbolag och enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat bokslut. K2 

gäller för mindre aktiebolag samt för ekonomiska föreningar som upprättar årsbokslut. K3 gäller 

för större, onoterade aktiebolag som upprättar en års- eller koncernredovisning och K4 för större 

noterade aktiebolag som följer International Financial Reporting Standards (IFRS). 

(Bokföringsnämnden, 2014; Grant Thornton, 2014) 

2.1.1 Valet mellan K2 och K3 

K3 är det nya huvudregelverket i Sverige för alla större, onoterade företag (Bokföringsnämnden, 

2014). K2 är en förenkling av detta efter devisen att ju mindre ett företag är desto enklare ska det 
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vara att göra årsavslutet för redovisningen. De som får välja att tillämpa K2 istället för K3 är de 

företag som inte klassificeras som större enligt årsredovisningslagen (ÅRL). Ett företag är att anse 

som större enligt ÅRL 1 kap. 3§ (SFS 1995:1554) om det har: 

• Över 50 anställda i genomsnitt 

• Över 40 miljoner kronor i balansomslutning 

• Över 80 miljoner kronor i omsättning 

Samma två av dessa kriterier ska uppfyllas två år i rad för att företaget under det tredje året ska 

anses som ett större företag och användandet av K3 blir då tvingande. I den finansiella rapporten 

ska det framgå vilket regelverk som tillämpas (Drefeldt & Törning, 2013, s. 31). 

 

Ett K2-företag kan alltid välja att uppgradera sin redovisning till K3, men ett K3-företag som 

tidigare tillämpat K2 får endast byta tillbaka till K2 om det finns särskilda skäl. Både interna och 

externa omständigheter kan dock utgöra särskilda skäl. Ett exempel är att företaget minskat sin 

verksamhet i betydande omfattning. (BFNAR 2012:4) 

2.1.2 Skillnader mellan K2 och K31 

Den främsta skillnaden mellan K2 och K3 är att K2 är regelbaserat, medan K3 är principbaserat2 

(EY, 2014b). Det finns dock inslag av regler i K3 och av principer i K2, men i all väsentlighet 

brukar de skiljas åt på detta sätt. Att K2 är regelbaserat innebär att det är utformat efter ett gör 

såhär-tankesätt medan det principbaserade K3 ger mer tolkningsutrymme och uttrycker tänk såhär 

(KPMG, 2013b). K2 bygger på försiktighetsprincipen vilket innebär att det inte är tillåtet att 

aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar, att uppskrivningsmöjligheterna är begränsade 

och att värdering av finansiella instrument till verkligt värde inte är tillåtet. K2 innehåller även 

beloppsgränser för vad som ska anses som väsentligt medan dessa saknas inom K3 

(Bokföringsnämnden, 2007). Vad som är väsentligt beloppsmässigt för K3-företag blir därmed en 

tolkningsfråga för varje enskilt fall och företag. Det krävs färre tilläggsupplysningar från K2-

företagen då regelverket bara tillåter ett redovisningssätt i varje fråga. Ett exempel på detta är att 

K2 endast tillåter en kostnadsslagsindelad resultaträkning medan det i K3 även är tillåtet att 

använda sig av en funktionsindelad (KPMG, 2013b). 

 

Vidare finns skillnader i de två regelverken vad gäller redovisning av indirekta utgifter i varulager. 

I K2 får företag som har indirekta utgifter vid tillverkningen av sitt varulager inte ta med dessa i 

varulagrets anskaffningsvärde, exempelvis avskrivning av maskiner som används i tillverkningen. 

                                                 
1 För detaljerade skillnader, se bilaga 2. 
2 Se avsnitt 3.2 
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Förbudet inom K2 kan därmed innebära att företaget blir tvunget att kostnadsföra utgifter innan 

motsvarande intäkt från varuförsäljningen redovisas i resultaträkningen (PwC, 2014). I K2 är 

upprättande av kassaflödesanalys heller inget krav medan större företag som väljer K3 är tvingade 

att upprätta en kassaflödesanalys (KPMG, 2014a). Vidare måste alla leasingavtal redovisas som 

operationella i K2, det vill säga att de kostnads-/intäktsförs linjärt över leasingperioden, även om 

de är att betrakta som finansiella. En leasinggivare som använder sig av K2 behåller därmed den 

uthyrda tillgången i sin balansräkning trots att risker och förmåner förknippade med tillgången 

övergått till leasingtagaren (Drefeldt & Törning, 2013, s. 485). Skillnaderna vad gäller värdering 

och kostnadsredovisning mellan de två regelverken påverkar således i första hand företagets 

resultat. Vidare är effekterna av valet mellan K2 och K3 särskilt tydliga i koncerner med 

minoritetsintressen eller ägarandelar som varierar över tid, då företagen enligt K3 ska redovisa 

minoritetsintressen som eget kapital, vilket påverkar koncernens soliditet avsevärt (FAR, 2014). 
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3. Teoretiskt ramverk 

Inledningsvis beskrivs hur banker genomför en kreditbedömning och vilka faktorer som tas i beaktande. Detta 

som en kunskapsmässig utgångspunkt i tolkningen av intervjumaterialet. Vidare presenteras fördelar och 

nackdelar med regelbaserad respektive principbaserad redovisning. För att besvara syftet att undersöka hur 

bankerna, som intressenter, ser på redovisningsvalet mellan K2 eller K3 och huruvida valet av K-regelverk 

påverkar kreditbeslutet kommer agentteorin appliceras i relationen mellan kreditgivare och företag. Agentteorin 

belyser de svårigheter som finns med informationsasymmetri i denna relation och hur detta kan lösas.  

3.1 Kreditbedömning 

Då kreditgivare ska bedöma potentiella kunder och avgöra deras kreditvärdighet måste en analys 

av kunden ske för att kunna avgöra om företaget är solitt och kommer att överleva och betala 

sina skulder, i form av exempelvis ränta och amortering. Kreditvärdighetsbedömningen syftar till 

att utreda företagets framtida intjänings- och betalningsförmåga samt säkerheternas framtida 

realisationsvärde. För att klarlägga omständigheterna inom dessa två områden anses flera 

bedömningsgrunder betydelsefulla och i regel studerar kreditgivaren historisk, samtida och 

framtidsinriktad information för att reducera osäkerheten och bedöma risken för framtida 

betalningsinställelser. (Svensson 2003, s. 9, 12-13)  

 

Vid genomförande av en kreditbedömning granskar bankerna ett antal kriterier hos företagen. 

Dessa kriterier presenteras i 5C-modellen som syftar till att beskriva hur bankerna, i grova drag, 

tillgodogör sig information från företaget för att på det viset minska informationsasymmetrin 

parterna emellan. Följande fem bedömningskriterier behandlas: tillgångar (Capital), 

betalningsförmåga (Capacity/Capability), säkerheter (Collaterals), personlig karaktär (Character) 

och marknad/kontext (Conditions) (Svensson, 2003, s. 12-13). Nedan följer en mer ingående 

förklaring av dessa fem, utifrån Svensson (2003, s. 12-13). 

 

Tillgångar – Bedömningen av ett företagets tillgångar/kapital görs utifrån dess balansräkning. 

Kreditgivaren studerar företagets egna kapital och hur effektiv kapitalförbrukning företaget har 

och hur kapitalet i sin tur används för att generera kassaflöden. Detta görs för att kunna 

säkerställa företagets framtidsutsikter. 

 

Betalningsförmåga - Bedömningen för kapitalet genomförs näst intill uteslutande från de finansiella 

rapporterna företaget upprättar. Utifrån de finansiella rapporterna och företagets kassaflöden 

ämnar kreditgivaren fastställa företagets möjlighet att fullfölja sina åtaganden gentemot banken i 

form av ränta och amortering. 
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Säkerheter – Bedömning av säkerheter ses ofta som en försiktighetsåtgärd från kreditgivarens sida 

för att kunna säkerställa ett alternativt sätt att få betalt. Säkerheterna är sällan avgörande för ett 

lånebeviljande utan används snarare som ett komplement i de fall det finns andra svagheter i 

övriga kriterier för ett visst företag. Vanligtvis används säkerheter i kreditvillkoren i form av 

kreditklausuler3. 

 

Personlig karaktär – Denna bedömningspunkt används för att utvärdera och skaffa en uppfattning 

om företagsledning och dennes villighet att betala tillbaka en kredit. Kreditgivaren studerar 

således integritet, stabilitet och ärlighet och bedömer utifrån företaget som helhet där faktorer 

såsom hur länge företaget varit aktivt, storlek och kompetenser är viktigt beslutsunderlag. 

 

Marknad/Kontext – I denna punkt tas externa faktorer, såsom konjunkturläge, konkurrensläge, 

institutionella faktorer, i beaktan. 

3.2 Regelbaserad och principbaserad redovisning 

Regelbaserade regelverk har i vissa fall beskrivits som en kokbok där reglerna ses som ett recept 

(Alexander & Jermakowicz, 2006) med innebörden att om bara receptet följs så blir 

redovisningen automatiskt korrekt då det finns regler som anger hur något ska redovisas i varje 

enskilt fall (Grönlund et al., 2013, s. 19). Principbaserade regelverk utgår ifrån allmänt hållna 

principer och överlåter åt normgivare och utövare att utveckla praxis som reglerar detaljerna 

(Ibid., s. 18-19). Carmona och Trombetta (2008) framhåller att principbaserade regelverk kräver 

en grundläggande förståelse för de ekonomiska händelserna inom företaget. I linje med detta 

kommer ett större mått av professionellt omdöme att behöva uppvisas av ekonomichefer och 

revisorer (Bennett et al., 2006). Ett regelbaserat regelverk kan ge som följd att redovisnings- och 

revisionsyrkets professionalitet ifrågasätts då redovisningen blir en automatisk process som inte 

kräver någon yrkesspecifik insats (Benston et al., 2006; Carmona & Trombetta, 2008). Däremot 

skapar en regelbaserad redovisning en större trygghet för de yrkesverksamma då reglerna ger en 

stabil grund att stå på och stödja sina beslut i (Nobes, 2005; Benston et al., 2006). 

 

Regelbaserade regelverk skapar vidare en likformighet mellan olika företags redovisningar. Detta 

anses ofta öka jämförbarheten men företag som verkar under olika förutsättningar och ändå 

redovisar på samma sätt gör att det uppstår informationskostnader. Dessa uppstår eftersom 

mängden relevant redovisningsinformation som kunnat komma mottagarna till nytta minskar på 

                                                 
3 I kreditklausulerna ställs villkor upp för lånet. Exempelvis att företaget ska presentera vissa nivåer på sina 
nyckeltal eller inte får byta ut sin ledning. (Sundgren et al., 2009, s. 24) 



 

 9 

grund av regelverkets begränsningar (Fields et al., 2001; Carmona & Trombetta, 2008). Motsatsen 

till detta används ofta som argument mot principbaserade regelverk, att samma händelse kan 

komma att behandlas olika vid skilda tillfällen då det krävs en tolkning av principen varje gång 

(Benston et al., 2006; Wüstemann & Wüstemann, 2010). Detta skadar å ena sidan jämförbarheten 

företagen emellan då tolkningarna kan skilja sig åt. Å andra sidan har flera studier av 

principbaserade IFRS visat att värderelevansen i redovisningsposterna ökar med ett 

principbaserat system. Bland annat har direkta kassaflöden och resultatet visats vara mer 

rättvisande för värdet på företaget (läs: aktiepriset) under ett principbaserat system (Agostino et 

al., 2011; Tsalavoutas et al., 2012; Clacher et al., 2013). 

 

Det finns argument för och emot båda systemen även när det kommer till de möjligheter som 

skapas för bedrägeri och earnings management 4 . Vissa forskare menar att principbaserad 

redovisning ger mer utrymme för earnings management och att regelbaserad redovisning minskar 

detta då det inte finns utrymme för individuella bedömningar (Benston et al., 2006). Empiriska 

studier har visat att företag i vissa fall utnyttjar den flexibilitet som finns i principbaserade 

regelverk på just detta sätt (Healy & Wahlen, 1999; Fields et al., 2001). Nobes (2005) menar 

däremot att regelbaserad redovisning ökar risken för earnings management på sitt eget sätt 

genom att det skapas ett större utrymme för att strukturera transaktioner på ett sådant sätt att de 

följer redovisningsreglerna, men missar själva syftet med reglerna. I enlighet med motsättningarna 

presenterade i avsnittet är det svårt att med säkerhet säga vilket av de båda systemen som 

genererar en högre kvalitet på redovisningen.  

3.3 Agentteorin 

Agentteorin har som ändamål att genom ett så kallat kontrakt mellan två parter, principalen och 

agenten, lösa problem som kan uppstå i relationen. Principalen delegerar ett visst ansvar till 

agenten och dennes agerande påverkar resultatet genom befogenheter (Jensen & Meckling, 1976; 

Eisenhardt, 1989). Vanligen används agentteorin för att studera relationen mellan ett företags 

aktieägare och ledning men teorin är även applicerbar för relationen mellan kreditgivare och 

låntagare (Sinkey, 2002 s. 15-16; Artsberg, 2005, s. 84). Teorin grundar sig i att agenten och 

principalen har olika syn på nyttomaximering vilket skapar en intressekonflikt parterna emellan 

(Jensen & Meckling, 1976). Ett vanligt förekommande problem uppstår på grund av asymmetrisk 

information, då låntagaren av naturliga skäl, vet mer om den faktiska ekonomiska situationen än 

                                                 
4 Earnings management förklarar hur redovisningsstandarder kan lämna utrymme för företag att göra egna 
bedömningar och att de på så vis kan använda dessa på ett opportunistiskt sätt för att manipulera 
resultatet. (Healy & Wahlen, 1999) 
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kreditgivaren. Ett annat vanligt förekommande problem är det så kallade agentproblemet som 

uppstår då det finns en målkonflikt mellan parterna eller på grund av oärlighet (Eisenhardt, 1989; 

Sinkey, 2002, s. 307). I en kreditsituation anses den asymmetriska informationen och oärligheten 

vara de två viktigaste faktorerna för att förstå låneprissättning och riskhantering (Sinkey, 2002, s. 

307). Agentproblemet är således kostsamt för principalen att övervaka och det är resurskrävande 

och komplext att kontrollera vad agenten gör, vilket i sin tur ökar osäkerheten kring huruvida 

agenten handlar i enlighet med principalens intresse (Eisenhardt, 1989). 

 

Teorin gör flera antaganden, dels angående människor, dels angående organisationer och 

information och utgår från att människor handlar i egenintresse med en begränsad rationalitet 

(Eisenhardt, 1989). Agentens egenintresse i samverkan med separationen mellan de båda parterna 

motverkar principalen, eller agenterna att fullfölja sina skyldigheter mot principalen, vilket i sin 

tur resulterar i en informationsasymmetri mellan parterna som utmynnar i agentkostnader för 

principalen (Jensen & Meckling, 1976). Teorin beskriver hur det genom ökad övervakning och 

finansiell informationsrapportering till principalen är möjligt att lösa agentproblemet och 

därigenom minska agentkostnaderna (Dalton et al., 2007). Däremot är det omöjligt att helt och 

hållet eliminera agentkostnaderna, hur väl utformade åtgärderna än är (Jensen & Meckling, 1976). 

3.3.1 Informationsasymmetri 

Den informationsasymmetri som presenteras i agentteorin kan leda till att företaget utnyttjar 

detta på ett fördelaktigt sätt och på så vis missleder kreditgivare och andra intressenter (Jarva, 

2009). Problemet med informationsasymmetri mellan agenten och principalen delas ofta in i två 

delar, (1) adverse selection och (2) moral hazard. Adverse selection avser de informationsproblem som 

existerar då avtalet mellan parterna ingås, exempelvis då ett lån ska beviljas. Principalen, eller i 

detta fall kreditgivaren, har i en lånesituation normalt sett inte samma insyn som agenten vilket 

bidrar till att kreditgivaren blir tvungen att kräva någon typ av kompensation eller kontroll då 

risken är högre (Eisenhardt, 1989; Sundgren et al., 2009, s. 26-27). Denna typ av kompensation 

eller kontroll kan i en kreditsituation handla om sämre lånevillkor, obeviljad kredit eller krav på 

ökad eller ytterligare rapportering till kreditgivaren (Svensson, 2003, s.26-27). Valet av regelverk 

kan därför ur ett informationsasymmetriskt perspektiv påverka kreditbedömningen av ett företag. 

K3 beskrivs som ett mer omfattande regelverk som ger intressenten mycket information, vilket 

kan antas minska informationsasymmetrin mellan företag och långivare. Samtidigt är K3 

principbaserat och har därmed en mindre försiktig tolkning av försiktighetsprincipen i jämförelse 

med K2 vilket utgör en risk (Bokföringsnämnden, 2007). 
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Med moral hazard avses informations- och uppföljningsproblematik som istället uppkommer då 

agenten ändrar sitt beteende under ett redan ingånget kontrakt (Eisenhardt, 1989). Kontraktet 

mellan företag och kreditgivare ur ett agentperspektiv handlar ofta om just moral hazard-

problematiken. Ett exempel kan vara hur företaget efter det att kontraktet ingåtts får en ökad 

riskbenägenhet. Då kreditgivaren har bristande övervakningsmöjligheter kan detta vara till 

agentens fördel. Ofta görs försök att minska eller undvika moral hazard-problemet genom att 

konstruera olika typer av avtal för att ge agenten incitament att agera i principalens intresse. 

Dessa kontrakt är vanligtvis i relationen mellan kreditgivare och låntagare, utformade som 

nyckeltalsbaserade kreditklausuler5 vilka ger kreditgivaren möjlighet att vid behov omförhandla 

lånevillkoren eller säga upp krediten om skuldsättning eller andra nyckeltal förändras i sådan mån 

att det bryter mot klausulen (Sundgren et al., 2009, s. 24). 

 

Kreditklausuler har kommit att bli ett vanligt verktyg för att minska moral hazard-problemet i 

relationen mellan kreditgivare och låntagare. Men att använda sig av nyckelbaserade 

kreditklausuler kan även ge incitament att manipulera resultatet för att undvika att bryta mot 

klausuler och därmed få försämrade lånevillkor (Sundgren et al., 2009, s. 24). I teorin om earnings 

management hävdar Healy och Wahlen (1999) att då redovisningsstandarder lämnar utrymme för 

företag att göra egna bedömningar kan dessa användas på ett opportunistiskt sätt för att 

manipulera resultatet, samtidigt konstaterar författarna att redovisningsstandarderna till viss mån 

måste vara flexibla för att kunna anpassas till varje enskilt företag. Earnings management 

förekommer då företag använder sitt eget omdöme för att förändra ekonomiska transaktioner 

och utnyttjar den flexibilitet som finns i redovisningen för att nå ett visst mål avseende resultat, 

skuldsättning eller andra nyckeltal. Detta i syfte att antingen missleda vissa intressenter eller för 

att påverka ett utfall i ett avtal som är beroende av ett visst rapporterat resultat (Watts & 

Zimmerman, 1990; Healy & Wahlen, 1999). 

3.4 Teorisammanfattning 

En kreditbedömning görs av bankerna för att kunna avgöra om företaget kommer att ha förmåga 

att återbetala ett eventuellt lån och vilken vinst banken kan göra på att bevilja lånet. 5C-modellen 

beskriver hur bankerna tillgodogör sig information i kreditbedömningsprocessen för att minska 

den informationsasymmetri som finns mellan bank och företag. De fem variabler som tas i 

beaktande är tillgångar, betalningsförmåga, säkerheter, personlig karaktär och marknad/kontext. 

(Svensson, 2003, s. 9, 12-13) 

 

                                                 
5 Se fotnot 3, s. 8. 
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Både princip- och regelbaserade redovisningsregelverk har fått utstå kritik. Principbaserat för att 

det krävs mycket tolkningar av de olika principerna vilket leder till att samma typ av transaktion 

behandlas olika och att det finns utrymme för earnings management. Å andra sidan skapar det 

större värderelevans i redovisningen. Regelbaserat kritiseras ofta för att bli överdrivet komplext 

då alla detaljer måste regleras och även här finns risk för earnings management, då genom 

strukturering av transaktioner. Dock skapar de tydliga reglerna en trygghet för yrkesverksamma 

och likformighet mellan företagens redovisningar. (Nobes, 2005; Benston et al., 2006; Carmona 

& Trombetta, 2008) 

 

Avslutningsvis beskriver agentteorin relationen mellan två parter där principalen vill kontrollera 

att agenten agerar i enlighet med principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 

1989). I denna relation är informationsasymmetri vanligt förekommande och kan leda till att 

företaget missleder kreditgivaren (Jarva, 2009). Adverse selection syftar till 

informationsproblemen vid ingående av avtalet där risken som kreditgivaren tar leder till någon 

typ av kostnad för företaget i form av kompensation eller kontroll (Eisenhardt, 1989; Sundgren et 

al., 2009, s. 26-27). Moral hazard fokuserar på de problem som kan uppstå under kontraktets 

löptid (Eisenhardt, 1989). Här konstrueras kreditklausuler för att säkerställa att företaget 

fortsätter på samma goda väg som vid kontraktets ingång. Klausulerna är ofta nyckeltalsbaserade 

vilket kan skapa incitament för företaget att manipulera resultatet för att undvika att bryta mot 

dem (Sundgren et al., 2009, s. 24). Olika typer av redovisningsstandarder kan påverka hur stora 

möjligheterna är för att manipulera resultatet (Healy och Wahlen, 1999). 
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4. Metod  

I detta avsnitt presenteras studiens genomförande och varför det tillämpade tillvägagångssättet har valts. 

4.1 Tillvägagångssätt och metodval 

Utifrån uppsatsens syfte att förklara hur redovisningsvalet K2 eller K3, utifrån ett kvalitets- och 

informationsasymmetri-perspektiv, påverkar kreditbeslut, har en kvalitativ intervjustudie 

genomförts. En kvalitativ studie är särskilt användbar vid djupstudier (Yin & Retzlaff, 2013, s. 

18-19) samt när forskningsfrågan utgår ifrån ett hur i samband med ett visst aktuellt skeende (Yin 

& Nilsson, 2007, s. 21; Saunders et al., 2009, s. 146), i detta fall hur det aktuella redovisningsvalet 

mellan K2 och K3 påverkar kreditbeslut. Även om denna studie i sig är begränsad att undersöka 

redovisningsvalet utifrån ett agentperspektiv i relationen mellan kreditgivare och låntagare och på 

ett sätt testar hypotesen om K3 bidrar med mer eller mindre kvalitet, och därmed 

informationsasymmetri, parterna emellan menar Jacobsen et al. (2002, s. 43) att det kvalitativa 

angreppssättet öppnar upp för ny information och för det överraskande som inte är förväntat.  

 

I enlighet med betydelsen av en deduktiv ansats har de teoretiska resonemangen, problematiken 

med princip- eller regelbaserade regelverk och hur valet mellan regelverken kan bidra till mer eller 

mindre informationsasymmetri med slutlig påverkan på kreditbeslutet, undersökts i studien. Den 

teoretiska bakgrunden har utgjort grunden i den empiriska undersökningen och har på så vis 

influerat den fortsatta forskningsprocessen. Vidare grundar sig studiens forskningsfilosofi i en 

objektiv ontologisk verklighetsuppfattning och håller en positivistisk kunskapsteoretisk hållning. 

Positivismen förutsätter ett vetenskapligt förhållningssätt till utvecklingen av kunskap (Saunders 

et al., 2009, s. 114) och har legat till grund för insamling av data och förståelse för det insamlade 

materialet. Då bankverksamheten i Sverige är förhållandevis tillgänglig och bankerna öppna för 

denna typ av studier fanns möjligheten att få kontakt med samtliga fyra storbanker och 

genomföra intervjuer. Genom intervjuer fanns möjligheten att få en större förståelse för och ett 

mer djupgående svar på frågan (Alvesson, 2009, s. 204; Saunders et al., 2009, s. 146).  

4.2 Datainsamling 

I insamlingen av data för studien har semistrukturerade intervjuer utförts6. Genom intervjuer 

undviks, som Alvesson (2009, s. 204) beskriver, risken som finns med enkäter att det skapas en 

begränsning som endast belyser de svar som respondenterna uppgett och därmed är förvalda av 

författarna utifrån teorin. Hur enkätfrågorna är formulerade kan begränsa och påverka 

respondenten till att utelämna vissa parametrar eller påverka svaret. Genom semistrukturerade 

                                                 
6 För intervjumall, se bilaga 1. 
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intervjuer som är inriktade på tidigare bestämda områden men saknar exakt utformade frågor 

(Saunders et al., 2009, s. 320) finns möjligheten att förklara frågan närmare och omformulera den 

vid behov. Just semistrukturerade intervjuer ger även respondenterna möjlighet att själva 

formulera och utveckla sina svar och vilket i sin tur skapar en djupare förståelse för ämnet då 

frågorna hålls öppna (Ibid., s. 337). Risker som finns med att respondenterna svarar i enlighet 

med vad en överordnad vill eller för att själv framstå i bättre dager (Ibid., s. 156, 326-327) togs i 

beaktan och bidrog till att alla respondenter erbjöds full anonymitet, både för sin person och den 

bank de arbetar för. I studien är det därför inte möjligt att koppla specifika intervjusvar till 

respektive bank eller respondent. Detta är heller ej nödvändigt för studien då syftet är att få en 

övergripande bild av bankers syn på redovisningsvalet. 

 

Respondenterna var i förväg informerade om ämnet som intervjun skulle behandla. Detta gjordes 

för att säkerställa att respondenten var tillräckligt insatt på området för att kunna besvara 

frågorna. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriberingen gjordes inom två dagar 

från intervjutillfället för att säkerställa att intervjun även fanns färskt i minnet. 

4.3 Val av respondenter 

Nordea, Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank är 

Sveriges fyra största banker. Dessa är även de banker på den svenska marknaden som har det 

mest kompletta utbudet av tjänster. Banker som exempelvis Skandiabanken och Länsförsäkringar 

Bank är i huvudsak inriktade på privatkundsmarknaden medan Avanza är mer inriktade på 

värdepappershandel och förvaltning (Svenska Bankföreningen, 2013). Detta leder till att dessa 

banker, och fler med dem, sannolikt inte är lika insatta i de frågor som gäller företagens 

redovisning och därmed inte lämpliga som respondenter i studien. Intervjuerna har gjorts med 

alla av de fyra storbankerna för att säkerställa validiteten i studien men också för att kunna göra 

en eventuell ytlig generalisering av bankernas åsikter i frågan. Hade alla intervjuer gjorts med 

endast en bank hade resultatet inte kunnat appliceras mer generellt. 

 

Fem intervjuer har genomförts med de fyra storbankerna. Alla intervjuer genomfördes på kontor 

förlagda i Uppsala-området. De personer som intervjuades är bland de i vars arbetsuppgifter det 

ingår att handlägga låneansökningar från företag. Respondenterna informerades i förväg om 

intervjuns syfte och användning, ämne, hur lång tid det beräknades ta samt att möjlighet fanns att 

anonymisera såväl respondenten som banken om så önskades. Två av respondenterna 

kontaktades direkt, en muntligen och en via e-post, då personlig kontakt redan var etablerad. Två 

av respondenterna kontaktades via e-post efter rekommendation vid besök på bankkontor. Den 
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sista respondenten kontaktades, efter personlig kontakt med dennes kollega, via SMS varpå 

denne ringde upp. Urvalet är således inte helt slumpmässigt men för att kunna uppfylla studiens 

syfte krävs respondenter med kunskap inom området så att dessa kan besvara intervjufrågorna. 

4.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna pågick under 40-50 minuter och båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer 

samt att inspelningsutrustning användes. Att intervjuerna spelades in kan ha haft viss påverkan på 

respondenterna då det kan finnas tendenser att vakta sina ord när det finns en medvetenhet om 

att de spelas in (Saunders et al., 2009., s. 341). Detta är något som tagits i beaktande under 

analysen av intervjuerna men som bedömts inte ha påverkat svaren nämnvärt sett ur studiens 

syfte. Intervjuerna hölls på respektive bankkontor. Detta var tänkt att underlätta för 

respondenterna och skapa en miljö som de kände sig trygga i (Ibid., s. 329-330). 

 

Dalen (2008, s. 31-33) förespråkar att det alltid under intervjuer bör finnas en intervjuguide som 

utgångspunkt (se Bilaga 1 - Intervjumall till bankerna), allra helst då en semistrukturerad 

intervjumetod tillämpas. För att säkerställa validiteten i studien är intervjumallen följaktligen 

utformad och utvecklad utifrån de valda teorierna. Inledningsvis fick alla respondenter frågor 

gällande arbetsuppgifter, roll på företaget samt hur/om denne kom i kontakt med regelverken K2 

och K3 i sina arbetsuppgifter. Samtliga intervjuer har, för att öka reliabiliteten, utgått ifrån 

intervjumallen och dess ordning. Utifrån svaren på de inledande frågorna kunde intervjun 

fortskrida med mer anpassade och specifika frågor som var relaterade till den valda teorin. För att 

göra den utvalda teorin undersöknings- och applicerbar har de centrala begreppen i teorin 

översatts och delats in i områdesfrågor inför intervjuerna. Öppna frågor har använts och i den 

mån det har varit möjligt har generella frågor blandats med specifika för att eliminera en del av 

risken att leda respondenten till ett visst svar (Saunders et al., 2009, s. 339). Vidare presenterar 

denna studie en lägesbild av hur situationen med K-regelverken ser ut för närvarande. Detta är 

något som sannolikt kommer att se annorlunda ut om några år när arbetet i större utsträckning 

blivit rutinmässigt eller regelverk och lagar förändrats. En intervjustudie genererar därför en 

bättre och grundligare bild av läget just nu och kan i större utsträckning besvara studiens syfte än 

en enkät som endast ger en ytlig bild (Alvesson, 2009, s. 204). 
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5. Presentation av intervjustudie 

I detta avsnitt presenteras det som framkom under intervjuerna med bankerna och som ligger till grund för analys 

(avsnitt 6) och slutsats (avsnitt 7). Inledningsvis presenteras kort hur bankerna utför en kreditbedömning, vilka 

parametrar som beaktas och i vilken utsträckning. Därefter presenteras bankernas syn på det aktuella 

redovisningsvalet och hur de generellt ser på redovisningsinformation i en kreditbedömning. Avslutningsvis beskrivs 

hur bankerna ser på och hanterar informationsasymmetri i kundrelationen. De fem respondenterna benämns 

vidare R1-R5. 

5.1 Kreditbedömning 

Inledningsvis förklarade samtliga respondenter att kreditprocessen ser olika ut beroende på om 

det är en ny eller befintlig kund som ansöker om kredit. En kreditförfrågan från en ny kund 

kräver ett mer omfattande arbete för banken. R5 beskriver sammanfattningsvis kreditprocessen 

för en kund i fyra steg: (1) förtroende till personerna bakom företaget, (2) förstår och tror banken 

på företagets affärsidé och verksamhet, (3) räcker kassaflödet för den sökta krediten och (4) vilka 

säkerheter har företaget. För en ny kund krävs det att långivaren undersöker alla fyra delar 

grundligt, medan det kan räcka med de två sista för en befintlig kund (R5). Mer specifikt inleds en 

kreditbedömning med att banken begär in den senaste årsredovisningen samt periodrapporter. 

Samtliga respondenter uppger att kassaflödet är det viktigaste, då banken måste kunna se att 

företaget har ett kassaflöde som kan betala krediten och att ett lån enbart på säkerheter endast 

godkänns i undantagsfall. 

 

Vidare går bankerna igenom de historiska rapporterna för att få en uppfattning om företagets 

stabilitet, hur det har gått tidigare (R1; R2; R3) och som en fingervisning för framtiden (R2). Där 

fokuserar de framförallt på hur intäkterna, omsättningen och resultatet före finansnetto ser ut 

och hur det har förändrats med tiden (samtliga). Budgeten inspekteras för att se förväntningar för 

framtiden (R3; R4; R5) samt tidningar och sökmotorer såsom Google används för att hämta 

extern information om både bransch och företag (R1). Samtliga banker använder sig också av UC 

(Upplysningscentralen) som ett kontrollverktyg. Detta såväl före som under krediten för att 

kunna följa företagets betalningshistorik och således få indikationer om företagets ekonomiska 

ställning försämras. 

 

R4 menar att det inte går att eliminera någon av delarna i kreditbedömningen men att 

redovisningen är den mest avgörande då mycket av den information som används hämtas från de 

finansiella rapporterna. Respondenten uppskattar att redovisningen utgör 60-70 procent av 

beslutsunderlaget i en kreditbedömning. Nyckeltal är något som ofta noteras och respondenterna 



 

 17 

beskriver hur vissa nyckeltal följs upp mer noggrant. Exempelvis följs ofta soliditeten (R1; R3; 

R4; R5), kassalikviditeten (R3; R2), EBITDA7 (R4; R5) och det löpande kassaflödet (R2) noga 

och oftast i form av så kallade kovenanter (kreditklausuler8). Banken har då i samråd med 

företaget satt en viss nivå på respektive nyckeltal som måste hållas och rapporteras kontinuerligt. 

 

Samtliga respondenter menar att alla delar i kreditbedömningen är viktiga men att varje 

kreditförfrågan är unik och i viss mån kräver olika fokus. R3 exemplifierar detta med hur det hos 

en bilhandlare är intressant med lageromsättningshastighet, medan denna post kan vara helt 

ointressant i andra företag. R1, R2 och R4 var samstämmiga i att branschtillhörighet har en ytterst 

liten påverkan på kreditbedömningen men att riskanalysen ofta fokuserar på olika delar beroende 

på bransch. Exempelvis beskriver R1 hur ränterisken blir betydelsefull i fastighetsbolag medan 

det i ett företag som verkar i en bransch med stor miljöpåverkan läggs mer fokus på miljörisker. 

Vidare berättar R3 att vissa branscher på grund av dess marknadseffekter räknas som mer volatila 

än andra och att banken därför har som policy att kräva in mer information från företag inom 

denna bransch och vara mer försiktiga i ett kreditbeslut. 

5.2 Regelbaserad och principbaserad redovisning 

Samtliga respondenter menar att redovisningsvalet mellan det regelbaserade K2 och 

principbaserade K3 aldrig kommer att bli avgörande för en kredit men att valet av regelverk 

däremot kan påverka arbetsbördan för banken och tilliten till redovisningen, vilket indirekt kan 

påverka kreditbeslutet. Vidare är respondenterna eniga om att det finns fördelar med att kunden, 

både vid en kreditförfrågan och vid uppföljning, tillhandahåller en mer omfattande redovisning 

(K3). R1, R3 och R4 menar att de i vissa fall har svårt att från företagen få in den information de 

är i behov av för att kunna göra en kreditbedömning, och att det i värsta fall kan leda till att 

företaget inte får en viss kredit eller att banken i en befintlig kredit måste omprissätta lånet. 

Vidare menar respondenterna att om det finns ett redovisningsregelverk som kräver mer 

omfattande information så underlättar det bankens arbete och ökar förståelsen mellan banken 

och företaget. 

 

R4 förklarar att ju fler uppskattningar och egna värderingar som finns i underlaget vid en 

kreditbedömning, desto fler egna värderingar gör banken för att eliminera risker. De vill skapa sig 

en egen bild av hur situationen ser ut då de av erfarenhet vet att värderingarna som företaget gör 

kan skilja sig ifrån bankens värderingar. R5 förklarar hur företag med mycket immateriella 
                                                 
7 Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization). 
8 Se fotnot 3, s. 8. 
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tillgångar väljer K3 istället för K2. R3, R4 och R5 beskriver vidare hur dessa företag, exempelvis 

de som utvecklar patent, har en tendens att göra optimistiska uppskattningar av såväl produkt 

som framtid. Överlag är bankerna noggranna med poster såsom immateriella tillgångar, då de av 

erfarenhet vet att de är förknippade med högre risk (R3; R5). 

 

R5 uppger att denne känner viss oro för företagens möjlighet att välja förenklingsregelverket K2 

då dennes bank är van vid fullt periodiserade bokslut och uppdelade tillgångar och hävdar därför 

att informationen blir otillräcklig i K2. R3 menar däremot att K2 är en trygghet för bankerna då 

det inte finns några möjligheter för egna uppskattningar. Även R1 medger att ett regelverk som 

inte ger fria tyglar kan bidra till att banken, som är relativt konservativ, då kan känna sig mer 

trygga med det material som företaget lämnar ifrån sig. Men trots det menar både R1 och R3 att 

K3, att krav på omfattande information från företaget, underlättar bankens arbete i form av 

informationsinsamling och ger en djupare förståelse för företagets ekonomiska ställning. R4 

beskriver hur framförallt mindre företag tillhandahåller otillräcklig information. Denne menar 

därför att om dessa företag använder sig av K3 blir de tvungna att tillhandahålla relevant 

information och risken för en obeviljad kredit minskar. R5 menar sammanfattningsvis att denne 

kan se att införandet av K2 och K3 överlag bidrar till att fler frågor måste ställas av banken. K2 

kräver frågor för att få tillräcklig information (R2; R5) medan K3 kräver fler frågor om hur 

företaget tänkt när de upprättat redovisningen (R5). 

 

R3 beskriver hur skillnaden med att redovisa finansiella instrument till verkligt värde (K3) eller 

inte (K2) blir missvisande om ett K2-företag exempelvis har en fond som vid anskaffning var 

värd 100 000 kr och idag har ett värde på 1 000 000 kr. Samtidigt menar respondenten att 

företaget ofta har andra engagemang hos banken utöver krediten vilket gör det möjligt att ta fram 

siffror på hur det ser ut egentligen, även om det blir mer arbete för banken. Likaså säger R1 att 

dennes bank har ett program som genom manuell inmatning av företagets siffror upprättar 

kassaflödesanalyser som kan användas då företaget inte tillhandahåller detta. Respondenten 

medger att den manuella inmatningen är tidskrävande och att om företaget, likt i K3, måste 

upprätta en kassaflödesanalys underlättar det bankens arbete. R1, R2 och R5 beskriver även hur 

skillnaderna i tvingande (K3) och ej tvingande (K2) periodiseringar är en tydlig skiljaktighet 

regelverken emellan, då detta ger effekt på resultatet om exempelvis en order hamnar på det som 

kan anses som fel sida av året. Med K3 som regelverk skulle detta däremot inte vara ett problem 

och banken kan känna sig trygga med det redovisade resultatet (R1). 
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R3 förklarar att dennes bank delar in företag i riskklasser, där vissa branscher anses vara högre 

risk än andra. Riskklassindelningen har tillkommit då banken sett att vissa branscher har större 

risk för konkurs än andra. Vidare beskriver R3 hur ett företag som befinner sig i en hög riskklass 

behöver, i högre utsträckning än andra, tillhandahålla mer omfattande information inför en 

kreditförfrågan. I sådana fall är K2 sällan tillräcklig informationsmässigt ur bankens perspektiv. 

 

R1 menar att då varje kund är unik är det svårt att säga något specifikt om vilket typ av regelverk 

som är att föredra i vilka situationer. Respondenten menar att banken ser till en helhet och att det 

krävs tillräckligt med relevant information från ett företag för att banken ska känna sig säker med 

krediten. Exempelvis har denne kunder med krediter på miljarder som denne känner sig trygg 

med då information löpande rapporteras in, samtidigt har denne andra kunder med krediter på 

tio miljoner som känns otrygga på grund av bristande informationsutgivande. I de fall när kunden 

känns mer osäker, antingen på grund av informationsasymmetri eller osäkerheter i bransch eller 

företag, menar R1 att K3 är att föredra. 

5.3 Agentteorin och informationsasymmetri 

Enligt samtliga respondenter är det sällan ett problem för banken att få in den information som 

krävs vid en första kreditbedömning då kunden ofta är mån om att få igenom sin kreditförfrågan. 

Skulle det vara så att banken, även efter påtryckningar, får in mindre information än önskat, 

menar både R1 och R4 att banken helt enkelt kommer att tacka nej. Däremot beskriver R1 hur 

det är mycket skiftande informationsutlämnande inför de kontinuerliga genomgångarna, där vissa 

kunder ger ifrån sig all information på en gång, medan andra är mer begränsade i sin 

informationsutlämning. För att hantera befintliga krediter använder sig samtliga banker av UC, 

där banken blir informerad när kunder får betalningsanmärkningar eller lämnar ett orent bokslut. 

 

R1, R4 och R5 beskriver hur bankerna använder sig av ett ratingsystem för sina kunder som 

automatiskt registrerar en rating baserad på företagets redovisning. Ratingen sätts efter hur 

företagets återbetalningsförmåga (kassaflöde) och säkerheter (soliditet eller likviditet) ser ut och är 

ett sätt för banken att beräkna och prissätta risk och därmed också prissätta pengarna som lånas 

ut. Ju bättre rating, desto lägre kapitaltäckningskostnad för banken, vilket i sin tur ger möjligheten 

att erbjuda kunden en bättre ränta. Ratingen styr ramarna för företagens lånemöjligheter och om 

det går sämre under en viss tid kan ramarna stramas åt, eller om det istället går bättre, utvidgas 

(R1). 
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Samtliga respondenter beskriver hur banken i vissa fall använder sig av kovenanter mellan bank 

och kund. Kovenanter är villkor som ställs för den sökta krediten där antingen bank eller bank 

tillsammans med kund uppställer villkor för vad som ska gälla i det specifika fallet (R3). 

Kovenanterna ställer ofta krav på att vissa nivåer av nyckeltal ska vara uppfyllda (samtliga 

respondenter), men kan även ställa krav på att nyckelpersoner på företaget måste finnas kvar i 

ledningen (R1; R4), att utdelning inte får ske förrän en viss del av krediten är amorterad (R1; R5) 

eller att företaget kontinuerligt ska rapportera sin finansiella ställning till banken (R2; R3; R4). R2 

menar att kovenanter ofta passar något större företag bättre, då mindre företag ofta har en 

instabil utveckling och att kraven på kvartalsvis eller halvårsvis uppföljning av nyckeltal ofta 

passar en organisation med en tydlig ekonomifunktion. I enighet med R2 uppger R4 att större 

företag har lättare att sköta den kvartalsvisa uppföljningen, men att kovenanter passar alla företag 

och lån oavsett storlek. Vidare beskriver R4 hur istället typen av kovenanter kan skilja sig mellan 

stora och små företag. De stora företagen styrs ofta av nyckeltal som kvartalsvis ska rapporteras 

till banken medan krav på att exempelvis ytterligare finansiering ska komma från investerare 

används för mindre företag. 

 

R1 beskriver att då nyckeltalen ofta är en del av kovenanterna har respondenten själv sett att ett 

par av dennes kunder varje kvartals- eller halvårsgenomgång hamnar exakt på procentenheten 

vad kovenanterna kräver av nyckeltalen och därmed kan tänkas frisera sina siffror för att uppfylla 

kovenanterna. R1 förklarar vidare, i enighet med R2, R4 och R5, hur kovenanterna styr 

lånevillkor och räntor och att banken ofta justerar dessa efter hur företaget presterar. Till skillnad 

från detta har R3 inte sett någon indikation på att ett företag skulle försöka manipulera sitt 

resultat för att uppfylla de uppsatta kovenanterna och berättar vidare att även om företagets 

siffror förändras, till det bättre eller sämre, är det mycket ovanligt att lånevillkoren förändras för 

dennes banks kunder. 

 

R5 anser att kovenanterna inte fungerar särskilt bra och att banken ibland måste påminna 

företaget om vilka kovenanter som är upprättade för dennes kredit. Exempelvis kan företaget ha 

gjort en utdelning trots att det enligt en kovenant inte är tillåtet förrän företaget amorterat visst 

mycket. Bryter företaget mot de uppställda kovenanterna räknas det som ett avtalsbrott och 

banken har rätt att säga upp krediten (R1). Detta sker dock oftast som en sista utväg då det inte 

heller ligger i bankens intresse att avsluta krediten (R1; R2; R5). Oftast hanterar banken ej 

uppfyllda kovenanter genom att kräva tätare rapportering eller genom krav på att företaget tar in 

professionell hjälp i syfte att kunna uppfylla kovenanterna igen så snart som möjligt (R1). R3 
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beskriver även hur dennes bank har anställda som arbetar med rådgivning för kunder i sådana 

situationer för att försöka hjälpa dem att komma på banan igen.  

 

Trots alla kontrollverktyg som bankerna använder menar R4 att det aldrig går att vara helt säker. 

Särskilt när det gäller mindre, ägarledda företag finns det risker i många variabler som är omöjliga 

att förutspå eller räkna på. Ägarledda och familjedrivna företag är i hög grad beroende av sin 

ledning, vilket innebär att om något händer med någon i ledningen eller dennes familj, kan det 

orsaka att hela företaget går under. 
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6. Analys 

I analysavsnittet appliceras de tidigare presenterade teoretiska utgångspunkterna (avsnitt 3) på det som framkom 

under intervjuerna med bankerna (avsnitt 5). 

6.1 Regelbaserad och principbaserad redovisning 

I enlighet med vad Carmona och Trombetta (2008) beskriver, menar bankerna att en 

principbaserad redovisning kräver en djupare förståelse för de ekonomiska händelserna inom 

företaget. Vidare ser bankerna hur informationen i en principbaserad redovisning tillför banken 

mer information, vilket minskar arbetsbördan i form av informationsinsamling, men samtidigt, i 

likhet med vad Benston et al. (2006) och Wüstemann och Wüstemann (2010) menar, ställer det 

högre krav på bankens egna värderingar och kontroller av företaget då varje händelse kan 

behandlas och tolkas olika vid olika tillfällen. Då bankerna ser återbetalningsförmågan som den 

viktigaste parametern vid en kreditbedömning är en principbaserad redovisning (K3), som 

Agostino et al. (2011), Tsalavoutas et al. (2012) och Clacher et al. (2013) framhåller, mer 

rättvisande, särskilt då upprättande av kassaflödesanalys inte är tvingande i K2. I likhet med vad 

Healy och Wahlen (1999), Fields et al. (2001), Benston et al., (2006) och Jarva (2009) beskriver 

kan ett flertal av bankerna se att vissa företag utnyttjar den flexibilitet som finns i en 

principbaserad redovisning och, i högre grad än företag som använder en regelbaserad 

redovisning, tenderar att manipulera sitt resultat. Detta bidrar till att bankerna måste granska och 

vara mer kritiska till de siffror som företagen lämnar ifrån sig.  

 

Bankerna menar däremot, precis som Nobes (2005) och Benston et al. (2006), att ett regelbaserat 

regelverk (K2) skapar en trygg utgångspunkt och stadig grund för banken, som intressent, att 

grunda sina beslut i. Till skillnad från Grönlund et al. (2013) anser inte bankerna att bara för att 

företaget har en regelbaserad redovisning blir den automatiskt korrekt. Tvärtom menar bankerna 

att trots att det kan kännas tryggt med en regelbaserad redovisning är den ofta missvisande. 

Informationsasymmetrin mellan bank och företag ökar vid användande av en regelbaserad 

redovisning och bankerna måste då ställa fler frågor för att få relevant information av företaget. 

Således menar bankerna att K2 är otillräckligt informationsmässigt i de flesta fall. Vidare ser inte 

bankerna någon direkt fördel i att regelbaserade redovisningar skapar en likformighet eller ökar 

jämförbarheten (Fields et al., 2001; Carmona & Trombetta, 2008), då varje företag trots det 

kräver en unik och individuell kreditbedömning. 
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6.2 Agentteorin och informationsasymmetri 

I linje med vad Eisenhardt (1989), Sinkey (2002) och Dalton et al. (2007) framhåller, arbetar 

banken (principalen) på olika sätt för att övervaka och styra hur företaget (agenten) handlar för 

att på det viset minska agentkostnaderna. Informationen som bankerna tillhandahåller från 

företagen är, precis som Sinkey (2002) beskriver, avgörande för kreditbeslut och således även för 

risk och låneprissättning. Samtliga banker använder sig primärt av årliga genomgångar av 

befintliga krediter och vid behov tätare bevakning, för att kunna följa upp hur företaget utvecklas 

och för att på det viset se att företaget handlar i enlighet med bankens intresse. Bankerna 

använder sig av kontrollsystem i form av information från UC, kovenanter, ratingsystem och 

även rådgivning för att hjälpa företag åt rätt håll vid behov, vilket likt vad Eisenhardt (1989) 

menar, är ett omfattande och kostsamt arbete för banken. Trots alla dessa kontrollverktyg 

framhåller R4, i likhet med Jensen och Meckling (1976), att hur välutformade åtgärderna och 

kontrollverktygen än är, är det omöjligt att helt eliminera agentkostnaderna. Ett företag som 

banken trott på kan ändå gå i konkurs, då framtiden aldrig kan förutspås. Om ett företag bryter 

mot de uppsatta kovenanterna, är det enligt banken, ovanligt att krediten sägs upp, trots att den 

möjligheten finns. Istället använder sig bankerna av ökad övervakning och kontroll, likt vad 

Dalton et al. (2007) beskriver, i from av en mer kontinuerlig uppföljning, fler kovenanter eller 

omförhandlade lånevillkor. 

 

Bankerna förklarar att då ett kreditavtal ska ingås och en kredit ska beviljas är informationen 

sällan otillräcklig då företagen är måna om att få krediten beviljad. I de fall då informationen från 

företagen till en början är otillräcklig är det ovanligt att företaget inte kan tillföra mer information 

på begäran av banken. Bankerna menar att i en kreditförfrågan, från en ny kund, krävs det dock 

mer omfattande information än i en kreditförfrågan från en befintlig kund. Detta, likt vad 

Eisenhardt (1989) och Sundgren (2009) beskriver om adverse selection, är nödvändigt då 

företaget sitter inne på mer information om sin ekonomiska ställning än vad banken gör. I en 

kreditförfrågan från en ny kund är informationsasymmetrin större vilket kräver mer information 

från företaget för att få krediten beviljad, även om detta, enligt bankerna, sällan sker, kan en 

kreditförfrågan då i större utsträckning än hos befintliga kunder bli nekad på grund av bristande 

information. Bankerna menar däremot att lånevillkoren speglar hur mycket bankerna vet och tror 

på företaget och lånevillkoren kan därmed, i likhet med vad Eisenhardt (1989) och Sundgren et 

al. (2009) menar, påverkas om företaget inte lämnar ifrån sig tillräcklig information för att visa sin 

faktiska ekonomiska ställning. Vid bristande information begär banken en högre kompensation, i 

form av exempelvis ränteökning, för den risk de tar. Är informationen däremot bristande till den 
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grad att bankerna inte tror på företaget, kommer krediten att bli nekad. Studien har vidare visat 

att en principbaserad redovisning (K3) minskar informationsasymmetrin men samtidigt utgör en 

risk då utrymmet för företaget att själva värdera och göra uppskattningar ökar. Bankerna behöver 

därmed i mindre utsträckning efterfråga ytterligare information, men de måste trots det alltid 

kontrollera beräkningar och göra egna värderingar vid en kreditförfrågan. 

 

Sundgren et al. (2009) framhåller moral hazard-problematiken som uppkommer i relationen 

mellan banker och dess kunder vid ett redan ingånget kreditavtal. Precis som Eisenhardt (1989) 

beskriver, ser bankerna att företagen tenderar att ändra sitt beteende och handlande, ibland av ren 

glömska, efter att ett kreditavtal ingåtts. Kontinuerlig uppföljning och nyckeltalsbaserade 

kreditklausuler används, likt vad Sundgren et al. (2009) beskriver, av samtliga banker för att ha 

möjligheten att kontrollera företaget och omförhandla kreditvillkoren, eller i värsta fall säga upp 

krediten, om företaget går sämre. Klausulerna kan också vara formulerade i text med krav på hur 

ägarstruktur eller utdelningspolicy ska se ut. R1 och R4 ser att de nyckelbaserade 

kreditklausulerna, i likhet med vad Sundgren et al. (2009) beskriver, ger företagen incitament att 

manipulera resultatet för att inte bryta klausulerna mot banken och få en sämre rating och 

lånevillkor. Likt vad Watts och Zimmerman (1990) och Healy och Wahlen (1999) menar, anser 

R1 och R4 att redovisningsregelverk som ger mer utrymme för egna uppskattningar (K3) i 

kombination med nyckeltalsbaserade kreditklausuler i vissa fall resulterar i earnings management 

för att missleda banken som intressent och därmed behålla en viss rating och oförändrade 

lånevillkor. Bankerna uppger att soliditet och likviditet är nyckeltal som ofta följs upp som 

kovenanter i företagens lånevillkor och som dessutom påverkas beroende på om företaget 

använder sig av K2 eller K3 som redovisningssystem (FAR, 2014).  
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7. Slutdiskussion 

Bankernas kreditbedömningsprocess är till allra största del baserad på en individuell bedömning 

av varje enskild ansökan från varje företag. Beslutet grundar sig i relationen mellan kund och 

bank där informationsflödet är av största vikt. Alla de fem kriterierna i 5C-modellen som 

Svensson (2013, s. 12-13) presenterar granskas. Inledningsvis ser man till personlig karaktär och 

bedömer nyckelpersonerna i företaget. Därefter ser banken till om de tror på företagets affärsidé 

och verksamhet som bedrivs samt i vilken kontext företaget verkar. Detta innebär att krediter kan 

bli nekade redan innan banken på allvar börjat granska redovisningen. 

 

Då banken är en ytterst betydelsefull intressent för företaget är det sällan ett problem att få 

tillgång till den information som krävs, åtminstone när det inledningsvis gäller en kreditförfrågan. 

Att det senare, vid genomgång av krediterna, kan vara svårare att få rätt material i tid beror 

troligtvis till stor del på att mindre företag inte har lika bra ordning på sin ekonomi utan lägger 

fokus på kärnverksamheten. I ett fåtal fall kan det bero på en vilja från företagets sida att inte 

uppvisa siffror som ses som ofördelaktiga i sammanhanget. Särskilt i de fall då den typ av 

nyckeltalsbaserade kreditklausuler som beskrivs av Sundgren et al. (2009, s. 24) upprättats finns 

risk att företag undanhåller eller förvränger information. En bra och nära relation parterna 

emellan gynnar dock dem båda. Banken kan hjälpa företaget att få bättre insikt i sina egna affärer 

och hur olika handlingar kan påverka verksamheten samtidigt som det skapar en säkerhet för 

banken att företaget drivs på ett tillfredsställande sätt. Det ligger även i båda parters intresse att 

det går bra för företaget i längden med högre vinster och bättre kassaflöden. 

 

Det är lätt att på förhand tillskriva redovisningen större betydelse än vad den faktiskt visat sig ha. 

Även om den är en vital utgångspunkt i kreditbedömningen så speglar den bara vad som redan 

har hänt i företaget. En beviljad kredit ska återbetalas i framtiden varför historiska siffror spelar 

mindre roll för kreditbeslutet. En budget är däremot framåtblickande och berättar åtminstone 

vad företaget själva tror om sina framtidsutsikter. Även om det aldrig går att säga med säkerhet 

hur marknaden eller andra betydande faktorer kommer att utvecklas ger budgeten en 

utgångspunkt för diskussionen med företaget. Valet av redovisningsregelverk blir i och med 

framtidsaspekten inte det viktigaste för bankerna. De nöjer sig med att veta vilket regelverk som 

tillämpas och utgår därefter från de ramar, principer eller regler, som sätts upp där. Då 

regelverken är utarbetade av kunniga personer inom redovisningsgebitet sätter bankerna sin tillit 

till att de redovisningar som upprättas i enlighet med dessa håller god kvalitet och är 

informationsrelevanta. 



 

 26 

Det principbaserade K3 skapar en större möjlighet för earnings management hos 

företagsledningen vilket är något som vissa banker, i likhet med Healy och Wahlen (1999) och 

Fields et al. (2001), observerat. Detta blir särskilt tydligt då nyckeltal används som kovenanter och 

dessa ligger precis på gränsen för vad som är avtalat. K3 delger trots det mer information i 

grunden än vad K2 gör vilket gör att bankernas arbetsbörda lättas något och 

informationsasymmetrin minskar. Även om de alltid måste göra egna beräkningar på de uppgifter 

som företaget lägger fram är det enklare att räkna om siffror som redan finns än att avkräva 

företaget ny information för att sedan också göra beräkningar utifrån denna, varför arbetsbördan 

minskar. 

 

Åsikterna kring det regelbaserade K2 visade sig vara delade. Vissa respondenter menade, i likhet 

med Nobes (2005) och Benston et al. (2006), att K2 skapar en trygghet för banken då det finns 

tydliga riktlinjer för vad företagen ska uppge och hur. En mindre mängd uppskattningar gör 

redovisningen mer rakt på sak och ytterligare analyser av siffrorna behöver därmed inte vara lika 

utförliga. Andra menade, som tidigare framförts av Fields et al. (2001) och Carmona och 

Trombetta (2008), att K2 blir otillräckligt informationsmässigt. Det framfördes även åsikter om 

att det blir rent missvisande då det varken finns krav på periodiserade bokslut eller uppdelade 

tillgångar. Företag med hög volatilitet kräver, enligt en av respondenterna, mer omfattande 

information för ett beviljat kreditbeslut, vilket då talar för att volatila företag med fördel skulle 

välja K3 för sin redovisning. 

7.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur bankerna ser på valet mellan K2 och K3 utifrån ett 

kvalitets- och informationsasymmetri-perspektiv när de fattar kreditbeslut. Sammanfattningsvis 

visar studien att K3, från bankernas perspektiv, minskar informationsasymmetrin parterna 

emellan. Överlag var bankerna eniga om att, då deras informationsbehov är stort, det är bättre att 

få så mycket information som möjligt i redovisningen. Arbetsbördan fördelas olika med fler 

kalkyler för det principbaserade K3, där utrymme finns för egna värderingar, medan det 

regelbaserade K2 innebär att bankerna ofta måste kräva in mer information och därefter ändå 

göra kalkyler. 

 

Valet av regelverk i sig är däremot aldrig avgörande i en kreditbedömning. Även om det kan få 

stora effekter i enskilda företags redovisning så är det av mindre relevans för bankerna då de 

lägger störst vikt vid kassaflöden vilka ser lika ut oavsett K2 eller K3. Bankerna har stor tilltro till 

att regelverken som sådana reglerar det som är relevant och att redovisningarna, både utefter K2 
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och K3, håller godtagbar kvalitet. Det viktigaste för bankerna framstår därmed vara att de får ut 

så mycket information som möjligt. Helt i linje med den kritik som tidigare framförts av Fields et 

al. (2001) och Carmona och Trombetta (2008) kan därför K2, i och med det begränsade 

informationsutlämnandet, vara otillräckligt ur den synpunkten. Hela kreditprocessen kan därför 

bli längre om det är svårt att få in den information som banken behöver för att fatta ett 

välgrundat beslut.  

7.2 Studiens begränsningar 

Studien är geografiskt avgränsad till att endast representera Uppsala och därmed de företag som 

ligger i området. Inom Uppsalaområdet finns en viss överrepresentation av biomedicinska företag 

och stiftelser vilket kan vara mer ovanligt på andra platser i landet. Detta innebär att det kan 

finnas bankkontor i övriga Sverige som hanterar andra typer av företag och som då eventuellt 

tydligare observerat fördelar respektive nackdelar med K2 eller K3 för dessa typer av företag. 

7.3 Resultatets betydelse samt förslag till framtida forskning  

Studiens resultat kan ha betydelse för såväl de svenska företagen som för redovisningens 

normgivare. För företag i den mån att de kan känna sig trygga med att bankerna godtar 

redovisningar enligt de båda regelverken, så länge den extra informationsförmedlingen som krävs 

för K2 tillgodoses. Normgivarna kan i sin tur känna sig tillfreds med att syftet med 

förenklingsreglerna i K2 i detta hänseende uppfyllts. Årsavslutet på redovisningen blir enklare för 

mindre företag utan att det påverkar dem negativt vid en kreditansökan.  

 

Sett till de resultat som denna studie genererat finns det relevans i att om två-tre år genomföra en 

liknande studie hos svenska banker. En senare studie kan se om det efterhand har framkommit 

områden relaterade till K2 eller K3 där bankerna har särskilt starka åsikter, exempelvis 

branschspecifika sådana eller vissa redovisningsposter som kräver mer uppmärksamhet. Om 

några år är bankerna även mer inarbetade i processen hur de handlägger de två olika typerna av 

redovisningar och resultatet kan därmed säkerställas bättre. Det är även möjligt att förändringar 

kan ha skett inom regelverken eller på annat håll som påverkar hur bankerna ser på regelverken. 
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Bilaga 1 - Intervjumall till bankerna 

Allmänna frågor 

Får vi spela in intervjun? 

Bakgrund? (Namn, arbetsplats, arbetsuppgifter, arbetserfarenhet, tid på företaget) 

Hur har du kommit i kontakt med K-regelverket?  

 

Frågor relaterade till kreditbedömning (5C-modellen) 

Hur går ni tillväga för att bedöma ett företags kreditvärdighet?  

Vilka variabler tar ni i beaktan och finns det någon variabel som är viktigare än någon annan? 

Sker det någon kontroll av företagets kreditvärdighet efter att ett lån blivit beviljat? Varför och på 

vilket sätt? 

 

Frågor relaterade till skillnaderna mellan K2 och K3 

Ur ett kreditperspektiv, vilka är de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid valet mellan K2 och 

K3? (Storlek på företag, organisationsstruktur, bransch, förenklingsregler, beskattning, vilka 

möjligheter det finns till val av redovisningsmetoder) 

Vad anser ni om den information som ges om företagets ställning och resultat i K2 respektive 

K3?  

Sett till banken som intressent, vilket av regelverken föredrar ni att företag använder? Kan det 

skilja sig mellan olika företag? Varför? 

Vilka av de skillnader som finns mellan regelverken tycker ni är väsentligast? Varför? Påverkar 

detta er relation till företaget? 

 

Frågor relaterade princip- och regelbaserade regelverk 

Ur ett kreditperspektiv, hur märks det på informationen i årsredovisningen att K2 är ett 

regelbaserat regelverk och K3 ett principbaserat regelverk? (Relevans i information, förståelse av 

information, antal upplysningar, förståelse för företagets verkliga ekonomiska position och 

ställning och skillnad i beskattning) 

Ur ett kreditperspektiv, vilka för- och nackdelar finns det med respektive system? 

Finns det något av regelverken som generellt eller beroende på olika variabler kan vara mer 

rättvisande? 

 

Frågor relaterade till agentteorin och informationsasymmetri 

Hur påverkar förenklingsreglerna i K2 informationsutbytet mellan företaget och er som 

intressenter? Skiljer det sig från K3? 



  Sida 2 av 2 

 

Minskar användandet av K3 informationsasymmetrin mellan er och företaget? Hur ser det ut 

jämfört med K2? 

Är risken för resultatmanipulering större vid användandet av något av regelverken? Hur agerar ni 

mot detta? 

Hur är kreditklausulerna utformade? Finns det någon koppling till redovisad information eller 

nyckeltal i kreditklausulerna? Hur och varför i så fall? 

Hur hanterar ni en situation där företagets kreditvärdighet förändrats i negativ respektive positiv 

riktning? (kompensation alt. kontroll) 
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Bilaga 2 - Tabeller över detaljerade skillnader mellan K2 och K3 
 

Allmänna skillnader 
K2 K3 

• K2 är avsett att tillämpas av mindre (enligt 
ÅRL:s definition) onoterade företag. Större 
företag (enligt ÅRL:s definition) får inte 
tillämpa K2. 

• K3 är (i första hand) avsett att tillämpas av 
större onoterade företag. Det finns dock inga 
restriktioner eller förbud för mindre företag att 
tillämpa K3. 

• K2 är ett regelbaserat regelverk (detaljerade 
regler med få valmöjligheter), och därför ansett 
som enklare att tillämpa. K2 anses därav 
kräva mindre redovisningskompetens. K2 
anses vara enklare att tillämpa bl.a. tack vare en 
detaljerad vägledning för hur olika poster ska 
redovisas. 

• K3 är ett principbaserat regelverk, vilket 
skapar större flexibilitet och utrymme för 
bedömningar. K3 kräver därav högre 
kompetens av dess tillämpare för att 
tillgodogöra sig denna utökade flexibilitet. 

•  

• K2 är mer detaljerad också när det gäller 
årsredovisningens utformning och struktur. K2 
presenterar en standardiserad mall för 
årsredovisningen där det tydligt anges vad som 
ska redovisas i de olika posterna. 

• I K3 finns mindre tydlig vägledning över vad 
som ska tas upp i de olika posterna i 
årsredovisningen. Med andra ord 
ökar möjligheten till anpassning efter 
verksamhet och behov. 

• I K2 presenteras kapitlen i samma 
ordningsföljd som i en årsredovisning.  

• I K3 är kapitlen ämnesorienterade, vilket 
innebär att det i K3 t.ex. finns ett separat 
kapitel om nedskrivningar. 

• I en regelbaserad redovisning som K2 
begränsas utrymmet för egna bedömningar 
vilket i vissa fall kan resultera i en mindre 
rättvisande redovisning. 

• K3 kan generera en mer rättvisande 
redovisning då en principbaserad redovisning 
ger större utrymme för bedömningar för att 
kunna utforma redovisningen efter företagets 
verkliga situation. 

• K2 bygger på försiktighetsprincipen 
och värdering till anskaffningsvärde. Värdering 
till verkligt värde är inte tillåten i K2. 

• Värdering till verkligt värde medges i viss 
utsträckning i K3. 

• Ingen nuvärdesberäkning skall göras i K2 (med 
undantag för pensionsåtaganden). 

• Nuvärdesberäkning skall normalt ske i K3. 

• I K2 är de tilläggsupplysningar (noter) som 
företaget ska upplysa om betydligt färre. I K2 
behöver företaget endast ange att 
årsredovisningen är upprättad enligt K2 samt 
de tilläggsupplysningar som krävs av ÅRL. 

• Kravet på tilläggsupplysningar (noter) i K3 är 
mer omfattande än i K2. I K3 ska lämnas 
upplysningar om vilka redovisningsprinciper 
som tillämpas t.ex. för intäktsredovisning, 
koncernredovisning, finansiella instrument, 
leasing och avsättningar. 
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Förbudsregler 

K2 K3 

• I K2 får enbart kostnadsslagsindelad 
resultaträkning användas.  

• I K3 kan företagen välja mellan att använda 
kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad 
resultaträkning. 

• I K2 ska inte komponentavskrivning tillämpas 
på anläggningstillgångar.  

• I K3 ska komponentavskrivning tillämpas på 
vissa typer av anläggningstillgångar. 

• Finansiella instrument får inte tas upp till verkligt 
värde i K2, endast anskaffningsvärde är tillåtet. 

• Finansiella instrument får i K3 i vissa 
fall redovisas till verkligt värde. 

• K2 tillåter endast avsättningar för legala 
åtaganden. 

• K3 tillåter avsättningar för både legala och 
informella åtaganden. 

• K2 tillåter ej aktivering av egenupparbetade 
immateriella tillgångar. 

• K3 tillåter aktivering av egenupparbetade 
immateriella tillgångar. 

• Indirekta tillverkningskostnader får inte räknas in 
i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor. 

• Indirekta tillverkningskostnader får enligt K3 
räknas in i anskaffningsvärdet för 
egentillverkade varor.  

• Säkringsredovisning är inte tillåten i K2. 
• Säkringsredovisning får enligt K3 tillämpas 

om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda. 
• I K2 får uppskrivning av tillgångar endast göras 

på byggnader och mark, och då max till 
taxeringsvärdet. Tidigare uppskrivningar på 
övriga tillgångar måste justeras ned. 

• Uppskrivning av tillgångar får enligt K3 göras 
till marknadsvärde då befogat. 

• Uppskjuten skatt får inte redovisas enligt K2. 
• Uppskjuten skatt ska enligt K3 redovisas på 

samtliga temporära skillnader mellan 
redovisningen och beskattningen. 

• Ett leasingavtal redovisas i K2 alltid som ett 
operationellt leasingavtal, oavsett leasingavtalets 
innebörd och form. 

• K3 tillåter både operationell leasing och 
finansiell leasing vid redovisning av 
leasingavtal. 
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Tillåtande regler 

K2 K3 

• Poster under 5 000 kronor behöver i K2 inte 
periodiseras, oavsett om beloppet är att 
betrakta som väsentligt eller inte. Inte heller 
årligen återkommande utgifter som varierar 
högst 20 procent mellan åren behöver 
periodiseras enligt K2.  

• I K3 ska samtliga väsentliga 
poster periodiseras, vilket gör att bedömning 
om väsentlighet måste göras på varje 
individuell post. 

•  

• K2 säger att om beloppet antas understiga det 
lägre av 25 000 kr eller 10 procent av eget 
kapital vid årets början så måste inte 
nedskrivning av en finansiell 
anläggningstillgång eller en avsättning 
redovisas. 

• I K3 tillåts inga beloppsmässiga undantag till 
när nedskrivning eller avsättning ska 
redovisas. 

• Nyttjandeperioden för maskiner, inventarier 
och immateriella tillgångar får i K2 bestämmas 
till 5 år. 

• Tillgångars nyttjandeperiod får i K3 inte 
fastställas till en schablonmässig period. 
Istället ska varje tillgångs nyttjandeperiod  

• bedömas individuellt för att uppnå ett mer 
rättvisande värde. 

• Kassaflödesanalys behöver ej upprättas. 
• Kassaflödesanalys måste upprättas av de 

större företag som tillämpar K3. 
• I K2 får goodwill skrivas av på 5 år oavsett 

uppskattad nyttjandeperiod. Annan 
avskrivningstid får också användas om 
motiverat och önskvärt. 

• I K3 får goodwill skrivas av på maximalt 10 
år.  

• I K2 finns inget krav om upplysning i 
årsredovisningen av verkliga värden för 
förvaltningsfastigheter. 

• K3 kräver att företag som innehar 
förvaltningsfastigheter upplyser i 
årsredovisningen om 
förvaltningsfastigheternas verkliga värden. 

• Redovisning av aktierelaterade ersättningar 
behandlas inte i K2.  

• Aktierelaterade ersättningar ska redovisas i 
K3. 

• I K2 får intäkter från uppdrag på löpande 
räkning redovisas i takt med fakturering. 

• I K3 ska intäkter från uppdrag på löpande 
räkning redovisas i takt med att arbete utförs 
och material levereras eller förbrukas. 

 
Källa: BFNAR 2008:1; BFNAR 2012:1; K2K3.se 
Tabeller, med viss modifiering, hämtade från K2K3.se 


