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Sammandrag 

Under 2004 började Bokföringsnämnden arbeta med nya regelverk för hur en 

redovisning skulle upprättas i Sverige. Projektet kallades för K-projektet. De nya 

regelverken började gälla den 31 december 2013. Små och medelstora bolag har 

efter regelverkens inträde möjligt att själva välja vilket regelverk de vill tillämpa. 

Studien undersöker revisorer synsätt på regel- (K2) respektive principbaserad (K3) 

och vilka kriterier som revisorer anser är avgörande när små och medelstora bolag 

ska välja redovisningsmetod. I studien används en kvalitativ metod där fyra revisorer 

har svarat på intervjufrågor inom ämnet genom tre personliga intervjuer och en 

skypeintervju. Studien har funnit att revisorerna har delade åsikter gällande de regel- 

och principbaserade regelverken samtidigt som det finns några kriterier en revisor 

tittar på innan vägledning vid valet av regelverk sker. De kriterier som används är: 

Storleken av bolag, typ av verksamhet bolaget arbetar inom och vilket regelverk 

kommer hjälpa bolaget att ge en så rättvisande bild som möjligt. 

 
 
Nyckelord: K2-regelverk, K3-regelverk, K-projektet, Regelbaserad Redovisning,  

Principbaserad Redovisning, BFN 
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Förkortningar 
 

BFL - Bokföringslagen 

 

BFN - Bokföringsnämnden 

 

BFNAR - Bokföringsnämndens Allmänna Råd 

 

IASB - International Accounting Standards Board 

 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

 

K-Projektet - Kategoriseringsprojektet 

 

SME - Small and Medium sized Entities  

 

ÅRL - Årsredovisningslagen     
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1. Inledning 
Redovisningen har funnits i flera tusen år med ett ursprung från nutida Irak. Det var 

först i början av 1900-talet som en mer omfattande reglering av redovisningen 

skedde (Engström, 1999). Genom utvecklingen har det skapats en mer komplex 

verklighet, vilket har försvårat processen för användare att själva kontrollera 

redovisningen, detta innebar att en reglering av redovisningen blev aktuell. I och med 

utvecklingen som skett i dagens bolag, har det skapats högre krav på redovisningen 

och för att kunna möta de högre kraven har det uppstått nya behov (Johansson, 

Johansson, Marton, Pautsch, 2013). Redovisningens uppgift är att på ett korrekt sätt 

visa ett bolags ekonomiska situation (Skatteverket 2015a). Med hjälp av den 

information som redovisningen ger, skapas det årligen en årsredovisning. 

 

Årsredovisningen är en viktig del för ett bolags olika intressenter. Dagens bolag har 

ofta flera olika sorters intressenter exempelvis banker, investerare, kunder, staten 

eller kommuner. Genom att ha flera olika intressenter med en ojämn 

kunskapsfördelning får det anses som en svår uppgift att lyckas anpassa 

årsredovisningen till alla intressenter på marknaden (Deegan & Unerman, 2011). 

Bolag med möjligheten att  själva välja vilken redovisningsstandard som ska 

tillämpas kan utifrån sina preferenser välja den redovisningsstandard som är bäst 

lämpad för bolaget (Deegan & Unerman, 2011). Mindre bolag (definition på s. 8) kan 

välja mellan en regel- eller principbaserad tillämpning. Användning av de regel- och 

principbaserade regelverken är något som ofta diskuteras av både forskare och 

användare (Wüstemann & Wüstemann 2010). 

 

I artikeln av Wüstemann och Wüstemann från 2010 hävdar författarna att det finns 

flera för- och nackdelar med de två typerna av redovisning. Regelbaserad 

redovisning höjer jämförbarheten då den alltid sker på samma premisser. Alexander 

och Jermakowicz (2006) anser däremot att redovisningens ändamål är att ge en så 

rättvis bild av hur ett bolag har presterat det senaste året. Ett principbaserat 

regelverk förenklar skapandet av en rättvis bild för bolagets prestationer eftersom 

redovisningen är mer anpassningsbar utifrån ett bolags enskilda situation 

(Wüstemann & Wüstemann 2010).   
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International Accounting Standard Board (IASB) är en internationell organisation som 

har till uppgift att harmonisera bolagens arbete för en internationell jämförbar 

redovisning. IASB har skapat den internationella redovisningsstandarden IFRS vilket 

är baserad på principer gällande redovisningen. Syftet med standarden är att skapa 

en jämförbar redovisning länder emellan. Denna standard är framförallt framtagen för 

noterade aktiebolag då den sortens bolag har intressenter runt om i världen (Janzon 

2012).  

 

Flera små- och medelstora bolag ansåg att IFRS var en alldeles för omfattande 

redovisningsstandard vilket ledde till att IASB tillslut beslutade om att ta fram ett nytt 

redovisningsregelverk som kallas IFRS Small and Medium sized Entities (SME:s) 

(Eierle & Haller 2009). Orsaken till införandet av det nya regelverket var att förenkla 

och anpassa sig bättre till de mindre och medelstora bolagens krav. SME kom inte 

med några direkta krav på vilka bolag som skulle applicera standarden, utan bara att 

den är skapad för mindre onoterade aktiebolag (IFRS 2015). Det är sedan upp till 

varje land att individuellt bestämma hur och vilka bolag som ska tillämpa standarden. 

 

I Sverige utfördes förändringen inom redovisning vilket kom att påverka majoriteten 

av Sveriges alla bolag. 97 % av Sveriges bolag var från och med den 31 december 

2013 tvungna att välja vilket av de två nya regelverken de skulle tillämpa. Valet stod 

mellan K2 som är ett regelbaserat regelverk eller K3 som är ett principbaserat 

regelverk. K3 utformades efter IFRS for SME:s och framtogs och anpassades för 

svenska bolag( BFNAR 2012:1). 

1.1 Problemformulering 
Watts och Zimmerman (1978) menar att ett företags val av redovisningsstandard 

kommer vara det som är de mest gynnsamma för bolaget. Cheferna på ett bolag vill 

använda den metod som gör att bolaget avspeglas på det bästa sättet. Den här 

studien avser att undersöka hur revisorer ger råd och vägleder olika bolag i praktiken. 

Ett bolag kommer beroende på storleken välja den redovisningsstandard som skapar 

lägst kostnad för bolaget (Watts & Zimmerman 1978). Enligt denna teori kommer 

bolagen beroende på kostanden välja det mest gynnsamma regelverket.  
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Många studier har genomförts inom redovisningsområdet, där olika författare 

diskuterar om såväl regel- som principbaserad redovisningsstandard. Olika författare 

tar upp för- och nackdelar samt egenskaper hos de två olika typerna av redovisning. 

Ett exempel som Bradbury och Schröder (2012) illustrerar i sin artikel är att 

regelbaserad redovisningsstandard uppfattas som detaljerad, komplex samt att den 

innehåller omfattande undantag medan principbaserad redovisningsstandard har 

mindre regler och är mest baserad på professionella bedömningar. I takt med K-

regelverkens inträde har flera bolag hamnat i ett läge där de själva får bestämma 

vilket regelverk de vill tillämpa. Ska bolagen välja det regelbaserad regelverket K2 

eller det principbaserade regelverket K3?  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka revisorers synsätt på regel- (K2) respektive 

principbaserad (K3) redovisning och vilka kriterier som revisorer anser är avgörande 

när små och medelstora bolag ska välja redovisningsmetod. 
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2. Bakgrund 
Det här kapitlet ämnas åt läsaren för att skapa en djupare förståelse om K-projektet. 
Samtidigt som det anses fungera som en bakgrund till teorin i studien. 

2.1 Bokföringsnämnden (BFN) 
BFN är den svenska regeringens expertorgan i frågor inom redovisningen. De 

arbetar med egen instruktion från finansdepartementet (SFS 2007:783). BFN ska 

följa finansdepartementets regleringsbrev från 2015. I detta står det att BFN ska 

utveckla god redovisningssed (BFN 2014). Genom detta ska verksamheten bidra 

med ökad standard för mindre och medelstora företags bokföring och årsredovisning. 

I enlighet med Bokföringslagen (BFL) har BFN till uppgift att utveckla god 

redovisningssed. BFN ansvarar även för utgivning av allmänna råd och bistå med 

information gällande BFL och ÅRL, de uttalanden som BFN gör ska endast ses som 

allmänna råd och är inte formellt bindande. 

2.2 K-projektet  
BFN har sedan 2004 utvecklat k-projektet som trädde i kraft den 31 december 2013 

(BFN 2015). Förändringen kom till stånd efter att de existerande normerna inte 

längre ansågs vara tillräckliga för onoterade bolag. Utvecklingen av K-projektet skulle 

samtidigt vara bättre anpassade för de nya internationella redovisningsreglerna. 

Resultatet av K-projektet blev fyra olika regelverk, en ny kategori för varje typ av 

bolag. Bolagen kan nu utgå ifrån sin storlek och bolagsform och utifrån det tillämpa 

något av regelverken. Tanken var att de bolag som ville, skulle ha möjligheten att 

kunna tillämpa ett mer avancerat regelverk än de regelverk som bolaget egentligen 

hade möjlighet att tillämpa sig av (BFN 2010).  Detta blev starten för BFN:s K-projekt 

som hade ändamålet att varje kategori skulle innehålla regler som är relevanta för de 

bolag som beroende på storlek och val tillämpade ett av de olika K-regelverken. 

Bokföringslagens (BFL) regler för den löpande bokföringens avslut är grunden för K-

projektet och preciserar vilken typ av bokslut ett bolag måste upprätta, ett förenklat 

årsbokslut, årsbokslut, en årsredovisning eller en koncernredovisning i enlighet med 

IAS/IFRS regler (BFN 2010). 
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Figur 1: BFN:s K-regelverk (Skatteverket 2015b) 

 

De fyra regelverken visas i figur 1 ovan där regelverket K1 ska tillämpas av enskilda 

näringsidkare och ideella föreningar som upprättar enkla årsbokslut (BFN 2010). 

Bolag som inte har en omsättning högre än 3 miljoner kronor och inte har någon 

skyldighet att upprätta en årsredovisning har möjligheten att välja tillämpning av K1 

(Broberg 2010). K1-regelverket trädde i kraft den 1 januari 2007 (BFN 2008). K2-

regelverket berör mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar samt är ett enklare 

regelverk jämfört med K3-regelverket då det innehåller en rad förenklingar och 

riktlinjer som inte K3 har. K2-regelverket för årsredovisning och  årsbokslut är 

regelverket som små och medelstora bolag kan välja att tillämpa istället för K3-

regelverket (BFN 2013). Icke-noterade bolag, vilka räknas som större ska från och 

med den 31 december 2013 följa K3-regelverket (BFN 2013). Årsredovisningslagen 

(ÅRL) definierar större bolag genom att man uppnår fler än ett av följande 

gränsvärden: 

 

• "Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50”, 

• ”Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor”, 

• ”Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor”. 

     (SFS 1995:1554) 
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Mindre företag definieras enligt följande: ”Företag som inte är större företag” (SFS 

1995:1554). K4 – regelverket är en översättning av de internationella 

redovisningsreglerna som gäller för större börsnoterade bolag samt för de bolag som 

upprättar en koncernredovisning (BFN 2012a).  
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3. Teori 
I det här kapitlet presenteras referensramen som studien bygger på. Kapitlet 
innehåller väsentliga begrepp, redovisningsprinciper samt regel-och principbaserad 
redovisning. 

3.1 Väsentliga begrepp inom redovisning 
Redovisning fungerar som ett verktyg för investerare och intressenter då 

redovisningsinformationen speglar bolagets ekonomiska ställning. För att den ska 

anses som tillförlitlig finns det olika krav som måste vara uppfyllda. Relevans och 

tillförlitlighet är två grundläggande egenskaper inom redovisning som anses vara 

mycket viktiga (Melville 2014; Falkman 2000). 

 

Att informationen ska vara relevant innebär att den är användbar för investerare eller 

intressenter som behöver tillgång till information för att kunna fatta ett beslut. För att 

redovisningen ska anses användbar måste den kunna förutsäga framtida utfall av ett 

bolags ekonomiska prestation, det vill säga, ge en bild av hur bolagets framtid 

kommer att se ut. Det finns två minimikrav på relevans som anses avgörande, 

nämligen begriplighet och aktualitet (Smith 2006). Begreppet begriplighet återspeglar 

att informationsmottagaren förstår innebörden av information som finns i exempelvis 

en årsredovisning. Smith (2006) understryker dock att en viss typ av redovisning inte 

allmänt kan definieras som begriplig eller obegriplig, då det ställs krav på att 

användaren har en viss kunskap för att tolka en årsredovisning. Begreppet aktualitet 

innebär att få tillgång till uppdaterad information som kan anses användbar vid ett 

beslutsfattande.   

 

Att informationen är tillförlitlig innebär att informationen på ett trovärdigt sätt återger 

vad den avser att representera. För att information ska vara tillförlitlig är begreppen 

validitet och verifierbarhet avgörande. Validitet innebär att redovisningen återspeglar 

verkligheten och ger en rättvis bild av bolagets ställning. Även validitet har vissa 

minimikrav som anses avgörande. Dessa är neutralitet, fullständighet och 

väsentlighet (Melville 2014; Smith 2006; Falkman 2000). 

 

- Neutralitet är kopplat till avsikterna hos redovisningsproducenterna (bolag) samt 

med de som utfärdar lagar och redovisningsstandarder (myndigheter), vilket ska 

avbilda verkligheten på bästa möjliga sätt.  
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- Fullständighet innebär att redovisningen ska innehålla alla väsentliga ekonomiska 

händelser under perioden samt viktiga aspekter av företagets ekonomiska tillstånd 

vid periodens slut.   

- Väsentlighet innebär att informationen ska vara tillräckligt betydelsefull för kunna 

ligga till grund som beslutsunderlag.  

 

Verifierbarhet innebär att man ska kunna verifiera sanningshalten av ett mått i form 

av bevis. Man kan styrka verifierbarheten genom att låta ett antal behöriga personer 

delta i bedömning. Ett exempel kan vara att flera personer som har insikt inom 

området är med och bedömer värdet på ett bolags anläggningstillgångar (Melville 

2014; Smith 2006; Falkman 2000). Redovisningen har under senare tiden övergått 

från en fokusering på försiktighetsprincipen som tidigare ansågs viktig, till att i 

dagsläget ha mer fokus på relevans. Relevansen har vunnit allt mer mark då den 

utgår från att det är bättre att ha “nästan rätt” istället för att använda ett värde som är 

helt fel bara för att bolaget tillämpar lägsta värdets princip. Något som med stor 

sannolikhet kommer leda till ett felaktigt värde. Flera röster inom redovisningen 

menar därför att det är bättre och mer relevant att använda sig av ett värde som 

uppskattas vara marknadsvärdet, då denna information bör vara betydligt mer 

användbar (Stockenstrand 2014).  

3.2 Redovisningsprinciper  
ÅRL tar upp två viktiga principer som ska användas vid upprättandet av en 

årsredovisning den första är:  
God redovisningssed, vilket är en redovisningsprincip som menar att ett bolag i första 

hand alltid ska följa de lagar och rekommendationer som finns tillgängliga. I övriga 

fall, om det inte finns någon specifik regel som säger hur bolaget ska gå tillväga, ska 

den praxis inom området som gäller tillämpas. Den praxis som bolaget ska följa utgår 

alltså från lagar, rekommendationer och på samma sätt som andra seriösa bolag 

redovisar på (Grönlund, Tagesson & Öhman 2013). Normgivare, i form av 

auktoritativa organ hjälper till med tolkningen av god redovisningssed, med hjälp av 

standard, rekommendationer och vägledningar för den som redovisar (Grönlund, 

Tagesson & Öhman 2013). Vad god redovisningssed är kan skilja sig beroende på 

vilken bolagsform det gäller samt om det gäller små eller stora bolag. BFN bär 

ansvaret för utvecklingen av begreppet god redovisningssed för svenska bolag och 
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vars normgivning berör den stora massan av de som är bokföringsskyldiga (Grönlund, 

Tagesson & Öhman, 2013).  

 

Den andra principen är rättvisande bild, denna princip har översatts från engelskans 

uttryck “true and fair value”. En rättvisande bild innebär att det finns ett mål att den 

information som intressenter tar del av i årsredovisningen ska vara korrekt och 

rättvisande samt visa hur det redovisningsskyldiga bolaget har presterat (Grönlund, 

Tagesson & Öhman 2013). God redovisningssed vänder sig till den som redovisar 

och en rättvisande bild ska hjälpa den som läser en årsredovisning på ett sådant sätt 

att inte läsaren blir vilseledd. Intressenter i ett bolag måste kunna lita på att den 

information de tar del av är sann och rättvis. Information som inte är tillräcklig och i 

vissa fall felaktig kan ge en missvisande bild av bolaget. Inom redovisningen kan 

situationer uppstå där tillämpning av de regelverk som finns kommer skapa en 

missvisande bild av bolagets ekonomiska ställning (Backlund et al. 2012).  

3.3 Regelbaserad redovisning (K2)  
Den 31 december 2008 införde bokföringsnämnden K2-regelverket, ett nytt förenklat 

regelverk för mindre onoterade aktiebolag samt för ekonomiska föreningar. K2-

regelverket är ett regelbaserat regelverk. Tanken var att K2-regelverket skulle skapa 

enklare regler som skulle underlätta mindre bolags redovisning genom att det 

innehåller en låg grad av egna val och bedömningar. Bokföringsnämnden anser att 

de förenklingar som följer med regelverket ska leda till minskad arbetsbörda genom 

tillämpning av schablonmässiga lösningar (BFN 2013). Vid användning av K2-

regelverket blir försiktighetsprincipen viktig, denna innebär till exempel att 

anläggningstillgångar ska värderas till sitt anskaffningsvärde och inte till det verkliga 

värdet. Förenklingar underlättar inte alltid, enligt Månsson och Ohlson (2008) kan 

dessa skapa förvirring och osäkerhet hos bolag då inte alla regler tas upp i 

regelverket. Exempelvis kan detta gälla unika situationer eller branschspecifika frågor. 

De bolag som känner sig begränsade av dessa regler kan istället välja att tillämpa 

K3-reglerna. K2-regelverket är framtaget för att förenkla redovisningen även om det 

ibland kan begränsa användarens valmöjligheter. K2-regelverket är ett enklare 

regelverk som strävar efter att användaren ska kunna följa de anvisningar som finns, 

detta kan i sin tur leda till en försämrad bild över hur bolaget egentligen presterat.  
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En regelbaserad redovisningsstandard ger bolag möjligheten att strukturera 

transaktioner. Detta innebär att bolag har möjlighet att forma bolagets redovisning på 

ett sätt som kan se bättre ut en den egentligen är genom exempelvis ökade 

periodiseringar vilket är en typ av “earnings management”. Trots att en sådan 

struktur inte alltid ger en fullständig bild av den ekonomiska prestationen i företaget, 

har detta används för att uppfylla särskilda krav för redovisning (Maines et al., 2003). 

Kershaw (2005) menar att regler löper risken att bli värdelösa.  

3.4 Principbaserad redovisning (K3) 
Den 31 december 2013 trädde K3-regelverket i kraft och är tänkt att verka som ett 

huvudregelverk vid upprättandet av årsredovisning för större onoterade bolag. 

Utformningen av K3-regelverket kommer från IFRS för SME. Andra utgångspunkter 

för regelverket var bokföring och redovisning, befintlig normgivning och tillämpad 

redovisningspraxis (BFN 2013). K3-reglerna är upprättade efter större bolags behov 

och är ofta mer komplexa än de förenklade K2-reglerna. K3-reglerverket är 

principbaserat vilket ökar kraven på användaren samtidigt som det kan öka 

svårighetsgraden av tillämpning eftersom det saknar den vägledning som K2-

regelverket innehåller (Broberg 2010).  

Den principbaserade redovisningen består utav principer samtidigt som den regleras 

genom ett antal ramlagar. Genom regleringen och ramlagar ger olika auktoritativa 

organ ut allmänna råd och rekommendationer för att leda bolag i rätt riktning. 

Ramlagarna hänvisar även till två olika överordnande begrepp, god redovisningssed 

och rättvisande bild (Grönlund, Tagesson & Öhman 2013).  

 

Vidare anser Bentson, Bromwich och Wagenhofer (2006) att om ett principbaserat 

regelverk saknar omfattande riktlinjer kommer jämförbarheten att minska. Det blir 

därav viktigt i ett principbaserat system att det finns tillgängliga riktlinjer som täcker 

de frågor som kan uppkomma. I ett principbaserat system kommer det alltid finnas 

svårigheter i att värdera tillgångarna på ett korrekt sätt och det blir därför viktigt enligt 

Schipper (2003) att det finns en del i redovisningen som förklarar hur användaren har 

tolkat värdet av en tillgång. En övergång från en regel- till principbaserad 

redovisningsstandard innebär ett ökande behov av professionella bedömningar 

(Wüstemann & Wüstemann 2010) 
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Det finns spridda åsikter huruvida principbaserad redovisning medför något positivt, 

exempelvis i en studie som gjord av Schipper (2003) visar att övergången från regel- 

till ett principbaserat regelverk är önskvärd eftersom det ger möjlighet till 

professionella bedömningar. Wüstemann och Wüstemann (2010) hävdar däremot att 

principbaserat regelverk inte ger en fullständig struktur att begränsa de beslut som 

fattas av företagsledningar. Bentson, Bromwich och Wagenhofer (2006) anser att en 

optimal mix skulle vara om det gick att använda sig av de två typerna av regelverk 

samtidigt. Ett sådant regelverk skulle täcka upp bristerna i respektive regelverk 

 

Watts och Zimmerman (1978) hävdar att bolag kommer välja de regelverk som är det 

mest gynnsamma då ledningen i bolagen vill att bolaget ska välja den standard som 

påvisar det högsta värdet av bolaget alternativt skapar den lägsta kostnaden. Enligt 

denna teori kommer bolag som varken gynnas eller missgynnas av någon av två 

redovisningsstandarderna välja den som skapar den lägsta kostnaden. 

3.5 Skillnader mellan regel- (K2) och principbaserad (K3) redovisning 
Alexander & Jermakowich (2006) menar att det är viktigt för användaren att veta om 

en redovisningsmetod är regel- eller principbaserad för att kunna välja det som är 

bäst för det specifika företaget. Regelbaserade regelverk behandlar betydligt fler 

regler och riktlinjer, samtidigt som det ger användaren en vägledning över hur 

regelverket ska tillämpas. Det principbaserade regelverket ställer istället högre krav 

på användarens egna bedömningar och hur användaren väljer att tolka regelverket. 

Den principbaserade redovisningen ger ökat svängrum för egna tolkningar och 

bedömningar. Det ökade svängrummet för dessa, höjer kraven på kunskapsnivån för 

bolagsledningen och på de involverade revisorerna.  

 

Författarna Bennett, Bradbury and Prangnell (2006) undersöker i sin artikel olikheter 

mellan en regel- och principbaserad standard. Det visar sig att olikheter mellan en 

regel- och principbaserad standard inte alltid är tydligt definierad, vilket möjliggör till 

en rad olika uppfattningar. En regelbaserad redovisning kräver färre bedömningar än 

en principbaserad. Då en principbaserad redovisningsstandard kräver fler 

professionella bedömningar både på transaktions- och finansiellnivå. I studien har 

även författarna undersökt tre olika redovisningsstandarder, en regelbaserad och två 

principbaserade (SFAS 2, IAS 9, FRS-13) dessa innehåller regler och är baserade 
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på principer. Definitionsskillnader mellan regler och principer kan uppstå då det finns 

olika behov av antalet professionella bedömningar, men enligt författarna är 

skillnaden inte betydelsefull. Även om den tillämpade redovisningsstandarden är 

principbaserad behövs det vissa regler för att förebygga fusk med redovisning. 

 
Att byta till mellan regelverken är inte helt enkelt. Bolag som först följer K2 har senare 

en möjlighet att byta till K3, vill bolaget senare återgå till K2 måste det föreligga 

särskilda skäl (BFNAR 2012:4).	

 

Maines et al. (2003) hävdar att det måste finnas ett nära samarbete mellan 

ekonomiavdelningen och bolagets chefer. Eftersom dessa måste kunna ta till sig och 

behandla den nödvändiga informationen på rätt sätt för att ha möjlighet till att göra 

korrekta bedömningar. Den principbaserade redovisningen är mer flexibel och kan 

användas i flera olika situationer samtidigt som den regelbaserade redovisningen kan 

låsa användaren Beechy (2005). Ett exempel på dessa skillnader är när en 

avskrivning ska göras. Enligt den principbaserade redovisningen ska avskrivningen 

för en räkenskapsperiod göras på tillgångens verkliga värdeminskning medan vid en 

regelbaserad redovisning ska avskrivningen motsvara en procentsats som motsvarar 

räkenskapsperiodens tid av den totala avskrivningstiden (BFN 2007). 

Vid användning av det principbaserade regelverket blir det svårare att jämföra olika 

bolags finansiella rapporter eftersom resultatet kommer bli annorlunda beroende på 

hur bolaget genomfört sin bedömning. Ett regelbaserat regelverk höjer däremot 

jämförbarheten genom att alla använder sig utav samma regler och ingen får 

möjlighet till egna bedömningar (Wüstemann & Wüstemann 2010). 

3.6 Operationalisering 
Valet av teorin kommer att spegla studiens syfte och kommer att användas som ett 

verktyg för att kunna analysera, förstå, tolka samt jämföra den data som har samlats 

in genom intervjuerna. De valda teorierna i studien anses relevanta och tillämpbara 

för det problem som studien ämnar att undersöka. Intervjufrågorna har utformats 

utifrån teorin i uppsatsen och behandlar framför allt begrepp som tillförlitlighet, 

jämförbarhet och relevans vilket anses vara lämpliga för att få en djupare förståelse 

inom regel- respektive principbaserad redovisningsstandard. Svaren från intervjuerna 

kommer att användas i analysen, där en jämförelse mellan valda teorier och hur 

verkligheten ser ut kommer att ske.  



	 17	

 

De tidigare studierna som har tillämpats i uppsatsen har använt sig av sekundärdata 

och i ett fåtal av studierna har en kombination av sekundärdata och kvantitativa mått i 

form av kodning av olika variabler förekommit, för att analysera redovisningskvalitet, 

tillförlitlighet och relevans. Den här studien baseras på en kvalitativ metod, eftersom 

ingen av studierna som används i uppsatsen har tillämpats av en sådan metod. Detta 

för att jämföra utfallet med de tidigare kvantitativa studierna som används i 

uppsatsen. 
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4. Metod 
I det här kapitlet presenteras en motivering av studiens metod och hur 
datainsamlingen har gått till.  

4.1 Kvalitativ metod  
Metoden är det tillvägagångssätt som används för att hitta svar till de problem som 

finns och för att få fram ny kunskap (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). Det finns två 

typer av metoder att tillämpa vid en undersökning. En kvalitativ metod och en 

kvantitativ metod. En kvalitativ metod utgörs av språklig data. Svaren som 

framkommer vid exempelvis en intervju är den data som används vid en kvalitativ 

metod. Data från en kvalitativ metod kan öka förståelsen samtidigt som den ger en 

fördjupad bild samt beskriver helheten utav källan (Saunders et al. 2012). 

 

Relevans och tillförlitlighet är som tidigare nämnt två viktiga mått vid val av 

redovisning (Schipper 2003; Wüstemann & Wüstemann 2010). Genom att använda 

dessa mått går det att analysera graden av jämförbarhet i de olika regelverken.  

4.2 Urval 
Presentation av de respondenter som deltog i studien: 

• Respondent A jobbar på KPMG i Stockholm och har tre års erfarenhet. 

• Respondent B jobbar på EY i Örebro och har tre års erfarenhet. 

• Respondent C jobbar på LR Revision & Redovisning i Sollentuna och har 30 

års erfarenhet. 

• Respondent D jobbar på EY i Karlskrona och har två års erfarenhet. 

 

Urvalet i studien består av tre erfarna revisorer och en mindre erfaren revisor som 

alla jobbar på olika revisionsbyråer runt om i landet. Anledningen till att välja 

revisorer som intervjuobjekt var att de i praktiken är involverade och har goda 

erfarenheter inom att granska de beslut som fattas i ett företag. Revisorers omdöme 

har en betydlig påverkan på den slutliga rapporten (Hronsky & Houghton 2001). 

 

En erfaren revisor definieras i studien på samma sätt som Hronsky och Houghton 

(2001) definierar i sin studie en revisor som har jobbat med revision i minst tre år. I 

studien har även en intervju med en revisor som har jobbat i två år. Denna 

respondent får ändå anses ha tillräckligt med erfarenhet inom det specifika området 
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för att kunna ge tillförlitliga svar till studien. I studien har fokus legat på att hitta 

revisorer med god insikt inom de två typerna av redovisning. Det har därför endast 

varit relevant med respondenter som jobbar med små- och medelstora bolag.  

 

Då studien endast består av fyra intervjuobjekt måste tillförlitligheten tas i beaktning. 

Det är viktigt att ha i åtanke att de fyra respondenter denna studie använt sig av inte 

kan skapa en 100 procentig bild över alla Sveriges revisorers åsikter, utan att det 

med stor sannolikhe kan finnas revisorer med annorlunda åsikter. 

4.3 Tillvägagångssätt 
För att kunna besvara frågeställningen i studien har både använt primär- och 

sekundärdata. Primärdata är den data som man själv har samlat in med hjälp av 

någon typ insamlingsteknik (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2008). 

Sekundärdata är den information som redan finns tillgänglig genom exempelvis 

tidningar, journaler, konsult- och forskningsrapporter (Christensen et al. 2008; 

Saunders et al. 2012). Det finns olika typer av sekundärdata. Intern sekundärdata 

som finns i en organisation och extern sekundärdata som finns utanför den 

organisation som undersöks (Christensen et al. 2008). Det finns både för- och 

nackdelar med användning av sekundärdata. För att bygga upp en grundläggande 

kunskap och förståelse i början av en undersökning är sekundärdata användbar 

(Christensen et al. 2008). Fördelar med att använda sig av sekundärdata är att det är 

billigare än primärdata, mindre tidskrävande, enklare tillgång till stor mängd av källor 

på kort tid, dessutom finns det möjlighet att utvärdera och jämföra information 

(Christensen et al. 2008; Saunders et al. 2012). Nackdelar med sekundärdata är att 

informationen som man tar del av oftast inte är införskaffad för samma syfte som den 

egna studien ämnar att undersöka (Christensen et al. 2008; Saunders et al. 2012).   

För att fastställa tillförlitligheten för sekundärdatamaterialet som används har en 

utvärdering av källor utförts (Christensen et al. 2008). Sekundärdata i form av böcker 

och artiklar hämtades från Uppsalas universitet databas. Artiklarna är rankade av 

Association of Business Schools (ABS 2015) mellan 2 och 3. Vilket enligt rankingen 

anses som tillförlitliga källor. Informationsinsamlingen som är gjord på K-projektet har 

utgått ifrån det som skrivits av BFN, källan får anses ha en hög trovärdighet eftersom 

BFN är det organ som själva tagit fram K-regelverken.   

 



	 20	

Det finns olika tillvägagångsätt vid insamling av primärdata. De vanligaste tekniker 

som används är enkäter, intervjuer, observationer och experiment (Christensen et al. 

2008; Saunders et al. 2012). I den här studien anses en kvalitativ studie i form av 

intervju, vara den metod som skulle ge uppsatsen mer relevans då intervjuer utgör 

grunden för empirin samtidigt som teorin baseras på artiklar skrivna om ämnet. Att 

genomföra en datainsamling i form av intervjuer ansågs vara det bästa sättet för att 

få fram information som är mätbar och därav valdes en kvalitativ metod (Saunders et 

al. 2012). Den kvalitativa metoden ligger till grund för att kunna jämföra teorin med 

empirin i uppsatsen och därmed dra några slutsatser. Fördelar med primärdata är att 

samla in information som är anpassad till undersökningen, dessutom är 

informationen aktuell och det finns möjlighet att strukturera insamlingen (Christensen 

et al. 2008). Det finns också nackdelar med primärdataundersökning, då det är 

tidskrävande, medför större kostnader samt kräver en viss kompetens av insamlaren 

(Christensen et al. 2008). För att övervinna dessa nackdelar i denna studie har en 

skypeintervju genomförs då respondenten befann sig i en annan stad och försvårade 

möjligheten till en personlig intervju. Genom denna insamlingsteknik minskade 

kostnaderna samt insamlingstiden för intervjun.  

4.4 Intervju 
Vid intervjuerna användes en semi-strukturerad metod, där intervjufrågorna endast 

utgjorde grunden av intervjun (Saunders et al. 2012). Intervjuerna utgick från samma 

frågor vid alla intervjuer men kunde ändras beroende på hur samtalet flöt på. Genom 

att välja en sådan metod öppnar det till en mer öppen dialog samtidigt som 

intervjun ändå hålls inom en bestämd ram. I och med att frågorna är relativt öppna 

kan de leda till fler följdfrågor där respondenterna får en bättre möjlighet att få fram 

sina egna åsikter och tankar (Saunders et al. 2012). Intervjuerna har gjorts via 

personliga intervjuer samt genom en skypeintervju. Intervjuerna har genomförts på 

de sätt som passat respondenterna bäst, detta för att underlätta för respondenterna. 

De personliga intervjuerna har skett på respondenternas kontor av 

bekvämlighetsmässiga skäl. För att minska eventuellt bortfall har samtliga intervjuer 

spelats in (Christensen et al. 2008; Saunders et al. 2012). I studien antydde några av 

respondenterna att de helst skulle vara anonyma eftersom intervjun endast speglar 

deras egna omdöme och inte bolaget de arbetar för. I studien är därav alla 

respondenter anonyma, detta för att följa deras önskan om att inte offentliggöra 
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deras identiteter. Respondenternas identiteter anses i den här studien inte öka 

trovärdigheten något nämnvärt.  

 

I intervjuerna har frågorna i första hand varit inriktade på regel- kontra principbaserad 

redovisning. Frågorna är utformade på ett sådant sätt så att respondenterna fick 

möjlighet att ge sin syn på de olika regelverken och principerna. Frågorna handlade 

också om att få fram hur revisorerna väljer att vägleda sina kunder i frågor som 

handlar om valet mellan K2- och K3-regelverk.  

4.4.1 Personlig intervju 
Studiens primärdata består av personliga intervjuer då syftet med undersökningen är 

att utreda revisorers syn på regel- respektive principbaserad redovisning för detta 

ansågs det lämpligt att genomföra intervjuundersökning (Christensen et al. 2008). 

För att höja validiteten och reliabiliteten i studien har intervjufrågor skickats i förväg 

till de valda respondenterna. Detta för att ge dem möjlighet att reflektera och tänka 

över frågeställningarna vilket kan höja kvalitén på deras svar (Christensen et al. 

2008). Det finns för- och nackdelar med personliga intervjuer. Fördelarna är att man 

får svar på frågorna direkt, ger möjlighet att ställa komplicerade frågor samt 

följdfrågor till respondenterna. Nackdelarna är varje intervju blir ganska dyr, risk för 

intervjuareffekt, inte lämplig att ställa känsliga frågor samt att det krävs förberedelse 

(Christensen et al. 2008). 

4.4.2 Skypeintervju 
I studien används Skype vid ett tillfälle då det inte var möjligt att träffa respondenten. 

Detta får ses som ett bra substitut när en personligintervju inte var genomförbar, då 

det går att bygga en bra kontakt med respondenten, kontrollen över intervjun finns 

kvar och det går att visa upp material om det behövs. Intervjun fungerar också bra 

vid kunskapsfrågor eftersom respondenten har möjligheten att svara klart och tydligt 

på frågorna.  

 

En sådan intervju får ses som någon sorts av hybrid mellan en vanlig personlig 

intervju och en telefonintervju. De fördelar som en telefonintervju medför, exempelvis 

så kan en telefonintervju innebära att det går att genomföra en intervju som annars 

inte skulle vara möjlig (Saunders et al. 2012). Vidare menar Saunders, Lewis och 

Thornhill (2012) att telefonintervjuer kan lida av ett minskat engagemang hos 
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respondenterna. Däremot antas detta förekomma i mindre utsträckning vid en 

skypeintervju, då den personliga närvaron, genom att se den man talar till ökar 

engagemanget likt i en personligintervju. En nackdel med att använda en videolänk 

istället för en personligintervju kan vara att det fortfarande finns en skärm emellan 

respondenterna och intervjuaren, intervjuformen är som sagt klart bättre än en 

telefonintervju.  
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5. Empiri 
I studiens femte kapitel presenteras det empiriska resultatet som studien tagit fram 
genom den kvalitativa metoden 

5.1 Revisorer åsikter om K-projektet  
Respondenterna A, B, C och D anser alla att K-projektet medfört något positivt. De 

menar att de nya regelverken effektiviserar processen genom att alla regler är 

samlade på ett ställe. Alla respondenter anser att BFN har genom K-projektet skapat 

nya regelverk som anpassar sig bättre för olika typer av bolag. Respondenten A 

hävdar att K2-regelverket får anses tillräckliga för de bolag där få komplexa frågor 

uppstår. Små och medelstora bolag sparar resurser genom att ha möjligheten att 

upprätta sin årsredovisning efter K2 genom att följa den mall som finns tillgänglig. 

K3-regelverket har också haft en positiv effekt på de bolag med mer komplexa frågor. 

Genom att tillämpa K3 har bolagen en bättre möjlighet att visa upp en mer 

rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning. Respondent C nämnde ett bolag 

som bytt regelverk för att skapa en bättre bild av bolagets ställning samt att det 

skapade möjligheter för bolaget att spara pengar. Genom att bolaget valde K3 

behövde bolaget därför inte kostnadsföra sina immateriella tillgångar direkt vilket K2 

kräver att ett bolag ska göra.  

 

Respondent A anser att en anledning till att ett mindre bolag kan tänkas tillämpa K3 

istället för K2 kan vara då bolaget är en del av en större koncern där alla bolag inom 

koncernen ska tillämpa sig av K3.  

 

Samtliga respondenter betonar att när nya regelverk träder i kraft kan det medföra 

förändringar i redovisningen. Några skillnader som respondenterna nämner är att K2 

bygger på försiktighetsprincipen och K3 bygger på värdering till verkliga värdet. I K2 

används även schablonmässiga avskrivningar för anläggningstillgångar medans i K3 

ska en komponentavskrivning tillämpas. I samband med att detta diskuteras, nämner 

respondenterna B och D att K3 ställer högre krav på användaren som genomför 

redovisningen i bolaget då det i många fall handlar om egna tolkningar. Detta höjer 

kraven på revisorerna som tittar på redovisningen eftersom de själva måste ha en 

god kunskap inom området. 
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När respondenterna lägger fram sina åsikter angående regel- och principbaserad 

redovisning anser alla att det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för hur en 

redovisning ska genomföras. Respondenterna kunde inte ge konkreta svar över 

vilken typ av redovisning de föredrar då de menar att varje fall där en redovisning ska 

genomföras är unik. De menar att vilken typ av regelverk som tillämpas inte ska 

spela någon roll utan att det är deras uppgift att kunna granska båda typerna.  

Respondent A nämner att den regelbaserade redovisningen i somliga fall kan skapa 

en missvisande bild då de förutbestämda regler som finns i ett regelbaserat regelverk 

inte är anpassade för alla typer av bolag. Detta kan ske även om bolagen följer 

regelverket till punkt och pricka då vissa poster per automatik kommer blir felaktiga 

eftersom i enlighet med regelverket endast ska följa de fastställda reglerna.  

5.2 För- och nackdelar med K2 respektive  K3 regelverk utifrån revisorers 
synvinkel  
Respondenterna i studien anser att valet av regelverk i de flesta fallen är tydliga. Det 

finns flera orsaker som kan avgöra om ett bolag kommer att få fördelar i 

redovisningen genom att välja ett specifikt regelverk. Ett exempel som respondent C 

beskriver är när ett bolag har mycket anläggningstillgångar kan bolaget värderas 

högre genom att använda det principbaserade regelverket istället för det 

regelbaserade, genom att tillämpa K3 i ett sådant fall kommer värderingen bli högre 

om bolagets komponenter skrivs av med olika livslängd. Enligt K2 skulle exempelvis 

hela byggnaden i sig skrivas av på 50 år, vid komponentavskrivning ska varje 

betydande komponent skrivas av för sig vilket allt som oftast innebär en längre 

avskrivningstid då de flesta komponenter har en längre avskrivningstid än den 

schablonmässiga avskrivningstiden som tillämpas i K2. Är avskrivningstiden längre 

kommer bolaget enligt sin årsredovisning ha en bättre ekonomi genom att en mindre 

kostnad har gått åt till avskrivningar.  

 

Fördelar med principbaserad redovisning är enligt respondenterna när komplexa 

frågor förekommer och det finns möjlighet att använda sig av sitt professionella 

omdöme för att utreda problemet. Respondenten A hävdar att eftersom olika bolag 

har olika förutsättningar kan det förekomma svårigheter att använda sig av allmänna 

regler. Respondenten anser vidare att vid användning av den regelbaserad 

redovisning finns det sällan något utrymme att använda sig av sitt professionella 
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omdöme, vilket kan betraktas som en nackdel när det handlar om komplexa frågor. 

En nackdel med den principbaserade redovisningen utifrån de intervjuade 

revisorernas perspektiv är att det ställer högre krav på den grad av förståelse som 

krävs när det kommer till att granska en årsredovisning. Fördelar med regelbaserad 

redovisningsstandard är enligt respondenten A att de mindre bolag som inte har tid 

och kunskap om redovisning får en mall över hur de ska redovisa i olika frågor.  

5.3 Konsekvenser som K-projektet medfört 
I och med inträdet av K-projektet har bolag i olika branscher fått ett ökat behov av 

rådgivning från revisorer. Framförallt små bolag som inte har haft fullständig 

information och kunskap över vad de olika regelverken innebär och hur den nya 

informationen ska redovisas. I de fallen har revisorerna haft en viktig roll att informera 

sina kunder om vad de olika regelverken innebär och vilka som är lämpligast för 

bolaget. Kunskapsmässigt ansåg respondenterna A, B och D att K-projektet höjde 

kraven på revisorer i form av utbildningar och specialisering inom området för att 

utföra sitt jobb på rätt sätt. Medan respondenten C ansåg att konsekvenser i form av 

utbildningar inte har varit speciellt påfallande. Respondent A hävdar att hans 

revisionsbyrå mötte en ökad försäljning av mallar för hur bolagen ska upprätta sin 

årsredovisning enligt regel- samt principbaserad redovisning. Bolag som enligt 

revisorerna skulle gynnas av tillämpning av K3 har ofta krävt mer rådgivning 

angående varför de bör tillämpa ett mer omfattande regelverk istället för det enklare 

K2-regelverket.  

 

Samtliga respondenter betonar alla att de nya regelverken har skapat högre 

arbetsbörda. Exempelvis har implementeringen av K3-regelverket gjort att det tar 

längre tid att upprätta en årsredovisning, särskilt när det handlar om fastighetsbolag, 

då en bedömning av olika komponenter samt avskrivningstiden måste göras. Detta 

gör att det behövs fler synpunkter från revisorer innan årsredovisningen kan skickas 

till bolagsverket. Samtidigt menar respondenten C att det var mycket diskussioner i 

branschen om vilka effekter K-projektet skulle medföra. Respondenten utvecklar 

genom att förklara att K-projektet skulle bli en stor förändring och att det arbetades 

hårt för att få fram ett nytt system. De nya regelverken skulle förändra sättet revisorer 

arbetar på, detta är något som respondenten inte vill hålla med om har skett. Enligt 

denna respondent har BFNs arbete med att förändra hela strukturen för 
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redovisningen inte fått den genomslagskraft som de önskat. Sådana här stora 

förändringar kan ta tid och det är fortfarande relativt nytt med K-regelverken vilket gör 

att det fortfarande är under utveckling och kommer vara det under en lång period 

innan BFN och de som tillämpar K-regelverken är helt införstådda med hur de ska 

arbeta.  

5.4 Vägledning vid val av regelverk  
Alla respondenter anser att viss vägledning sker vid hjälp av vilket regelverk som 

bolagen ska välja. Samtidigt menar respondenten B att det inte deras åsikter utan att 

valet av regelverk måste vara bolagets och inte revisorernas. De andra 

respondenterna hävdar att deras kunder allt som oftast lyssnar på vad revisorerna 

har att säga och utgår oftast efter de för- respektive nackdelarna som revisorerna 

presenterar. Eftersom kunderna lyssnar på sina revisorer är det i majoriteten av 

fallen lätt att få ett bolag att tillämpa det regelverk som revisorerna anser vara det 

bästa för bolaget i fråga.   

 

Vägledning vid valet mellan K2 och K3 handlar enligt respondenterna A, B och C 

mycket om vilken typ av bolag det gäller. Bolagets verksamhet är ofta avgörande i 

valet av vilket regelverk som bör tillämpas. Respondent C anser att bolag inte bryr 

sig något nämnvärt om vilket regelverk de ska tillämpa eftersom de själva ofta inte är 

tillräckligt insatta inom området. Mindre bolag kommer försöka använda det regelverk 

som skapar den minsta arbetsbördan för bolaget. Denna tes styrks ytterligare när 

samtliga respondenter anser att storleken på bolaget kommer spela en avgörande 

roll i vilket regelverk som kommer att tillämpas. Respondent D hävdar att bolag som 

tillämpar en principbaserad redovisning kräver mer arbete och granskning då det 

oftast är mer komplexa frågor som uppkommer vid en sådan granskning, det också 

vanligt att fler specialister inom området jobbar med en granskning av bolag som 

tillämpar K3.   

5.5 Revisorernas åsikter om jämförbarhet och tillförlitlighet 
Respondenterna har i den här delen av studien spridda åsikter gällande jämförbarhet 

och tillförlitlighet. Respondenterna A, C och D ansåg att jämförbarheten blir högre då 

ett regelbaserat regelverk tillämpats. Eftersom det finns tydliga regler för hur bolagen 

måste utforma sin redovisning och det bör därmed vara enklare att jämföra olika 

bolag om samma regler följs vid upprättandet av en årsredovisning. Medan 



	 27	

respondenten B ansåg att jämförbarheten blir densamma oavsett om det är regel- 

eller principbaserad som tillämpas. Respondenten A påstår att i principbaserad 

redovisning kan jämförbarheten skilja sig beroende på att det krävs egna tolkningar 

från den som granskar årsredovisningen. Respondenten anser också att 

jämförbarheten ändå kan vara relativt hög eftersom att det finns noter som förklarar 

hur man har gått tillväga i sina tolkningar. Samtliga respondenter anser att det är 

svårare att ge en missvisande bild då ett regelbaserat regelverk används jämfört med 

ett principbaserat. Då det regelbaserade regelverket utgår från tydliga regler och inte 

ger samma tolkningsutrymme som det principbaserade regelverket.  

 

Respondent A hävdar att relevansen i årsredovisningarna har ökat genom att 

förvaltningsberättelserna har blivit mer utförliga och noterna har blivit fler, framförallt i 

det principbaserade regelverket. I och med att det ställs högre krav på noter och 

förvaltningsberättelsen i de nya regelverken anser respondenten dessutom att 

förståelsen för redovisningen har ökat. Respondenten B nämner att det i K3 finns 

mer noter med som förklarar hur den som redovisat har gått tillväga, detta hjälper i 

sin tur revisorn att på ett enklare sätt kunna tolka en årsredovisning. Vidare ansåg 

respondent B att genom tillämpning av K3, kan årsredovisning ge en mer rättvisande 

bild eftersom det skapar utrymme för revisorer att använda sig av sitt professionella 

omdöme. Framförallt då olika värderingsfrågor uppstår. Respondenterna anser att 

redovisningen har börjat förflytta sig mot ett håll där tillförlitligheten och relevansen 

tar större plats än tidigare. 

 

Respondenterna påstår att det är svårt att uttala sig om specifika egenskaper som 

leder till valet av regelverk. Men att bolag i första hand kommer att använda sig av ett 

regelverk som är mindre komplicerat. Vilket i det här fallet blir K2 regelverk. Alla 

respondenter är eniga om att det inte finns några exakta riktlinjer för vilket regelverk 

som ska tillämpas. De är alla dock överens att om ett bolag med låg omsättning i 

nästan alla fall kommer att välja det enklare K2-regelverket. Ingen respondent kan 

uttala sig om vilken exakt omsättning som krävs för att ett bolag kan tänkas tillämpa 

K3 istället för K2. Utifrån intervjuerna går det att konstatera att det är sällan som 

respondenterna varit med om att något bolag med en låg omsättning som ansett det 

vara nödvändigt att tillämpa K3. 
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6. Analys  
I det här kapitlet presenteras analysen vilken är kopplad till studiens teori och empiri. 

6.1 Regel- (K2) respektive principbaserad (K3) redovisning 
Bokföringsnämnden initiativ att ta fram K-projektet får betraktas som positivt då alla 

regler numera är samlade på ett och samma ställe, vilket underlättar för användaren 

genom att det blir enklare att hitta den information som behövs. Valet av regelverk är 

i många fall enkelt och enligt respondenterna har val av regelverk ofta skett naturligt. 

Speciellt i mindre bolag där de sällan är intresserade av vilken typ av redovisning 

som tillämpas. De vill snarare fokusera på sin verksamhet med det egna bolag och 

vilken typ av redovisning som tillämpas är inte något de bryr sig om något nämnvärt.  

 

Respondenterna tycker att K2 inte ställer lika höga krav på deras arbete och är ett 

enklare regelverk att arbeta efter, då det hela tiden finns tydliga regler för hur arbetet 

ska utföras. Detta går i linje med vad Maines et al. (2003) argumenterar för i sin 

artikel att om den regelbaserade redovisningen tillämpas ska man följa de regler som 

finns. En anledning till att majoriteten av respondenterna anser det vara enklare med 

en regelbaserad redovisning kan vara att det inte kräver samma kunskap och samma 

professionella omdöme som ett principbaserat regelverk, något som även Schipper 

(2003) ; Bennett, Bradbury och Prangnell (2006) har diskuterat i sina artiklar. En 

respondent föredrog att arbeta med K3-regelverket. Detta då respondenten anser att 

de skapar mer utrymme för det egna omdömet samtidigt som respondenten inte 

ansågs behöva följa de exakta regler som K2-regelverket innehåller, något som även 

Schipper (2003) hävdar i sin artikel.   

 

Genom K-projektet har det enligt respondenterna skapats högre relevans för 

bolagens redovisning. Något annat som respondenterna diskuterade i intervjun var 

att K3-regelverket ställer högre krav på noter, vilket skapar högre relevans. Att 

information är relevant är något som enligt Melville (2014) och Falkman (2000) kan 

vara avgörande vid ett beslutsfattande. De mindre bolagen behöver inte lägga mer 

tid än nödvändigt för att genomföra redovisningen på ett korrekt sätt samtidigt som  

medelstora mer komplexa bolag har möjligheten att tillämpa K3 vilket skapar en 

högre grad av relevans genom att den är närmare en korrekt bild av bolagets 

ekonomiska ställning än tidigare.  
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6.2 Fördelar och nackdelar med regel- respektive principbaserad redovisning 
Respondenternas svar stämmer överens med vad Kershaw (2005) hävdar i sin 

artikel att regelbaserad redovisning inte ger utrymme för professionella bedömningar 

eller tolkningsutrymme. Utifrån respondenternas synpunkter kan det innebära en 

nackdel att använda sig av regelbaserad redovisning, i synnerhet när komplexa 

frågor uppkommer, då en revisor kan behöva använda sitt professionella omdöme för 

att utreda frågan. Den regelbaserade redovisningen kan därmed låsa användaren 

genom att den inte tillåter åtgärder på samma sätt som den principbaserade 

redovisningen gör. Alexander och Jermakowicz (2006) hävdar att den 

principbaserade redovisningen ger en bättre bild av ett bolags ekonomiska ställning 

vilket alla respondenter håller med om då det finns utrymme för professionella 

bedömningar i frågor som hade varit bestämda av regler i en regelbaserad 

redovisning. Respondenterna anser att det ligger en sanning i detta då de själva 

också menar att den principbaserade redovisningen kommer ge en mer korrekt bild. 

De hävdar samtidigt att det ofta beror på, då det i många bolag är sällan som sådana 

problem uppkommer eftersom att det är tillräckligt med att tillämpa en regelbaserad 

redovisning för att kunna skapa en korrekt bild.  

6.3 Konsekvenser som K-projektet medfört 
Författarnas Maines et al. (2003) påstående om att principbaserad redovisning ställer 

högre krav på kunskapsnivån hos användare håller majoriteten av respondenterna 

med om. Tre respondenter har blivit skickade på interna och externa utbildningar vid 

olika tillfällen som berör K-projektet och framförallt K3. Då det är K3 som kräver mer 

professionellt omdöme vilket i sin tur kräver mer erfarenhet och kunskap.  

 

Watts och Zimmerman (1978) hävdar att ett bolag kan få ökade kostnader vid 

ändring av redovisningsstandard. I det här fallet har en revisionsbyrå upplevt ökad 

försäljning av mallar för hur redovisning ska upprättas enligt K-regelverken. Enligt 

respondent C diskuterades det mycket över hur K-regelverken skulle förändra 

redovisningsarbetet, men hävdar att det i praktiken inte uppstått några större 

förändringar. Informationen i det principbaserade regelverket anses enligt 

respondenterna som mer omfattande och därmed tar längre tid att upprätta en 

årsredovisning. Detta för att det finns större behov att ta ställning till revisorernas 

åsikter. Vilket stämmer överens med författarna Bennett, Bradbury och Prangnells 
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(2006) åsikter att den principbaserad ställer större krav på professionella 

bedömningar.  

6.4 Jämförbarhet och tillförlitlighet  
Såväl Wüstemann och Wüstemann (2010) som majoriteten av respondenterna anser 

att jämförbarheten ökar genom att använda sig av en regelbaserad 

redovisningsstandard. Då det finns tydliga regler att följa. En respondent hävdar 

dessutom att jämförbarheten är relativt hög även då ett bolag använder sig av 

principbaserad redovisning, där det finns noter som ger upplysningar om grunden för 

upprättande som gjorts i redovisningarna. Detta styrker även Schipper (2003) i sin 

artikel där hon diskuterar vikten av att det finns tydliga riktlinjer som förklarar hur 

tolkningen har gått till. Samtidigt hävdar de andra respondenterna att jämförbarheten 

kan försvåras vid tillämpning av en principbaserad redovisning, då tolkningar kan 

variera från person till person vilket även Wüstemann och Wüstemann (2010) skriver 

i sin studie.  

 

Relevans och tillförlitlighet anses enligt Melville (2014) och Falkman (2000) som 

viktiga inom redovisning. Graden av relevans är enligt en respondent högre vid 

tillämpning av principbaserad redovisning då tillgångarnas värderas till verklig värde.  

 

Författaren Kershaw (2005) hävdar att den regelbaserade redovisning kan uppvisa 

icke relevant data genom att reglerna tvingar användaren till att redovisa på ett sätt 

som inte skapar någon relevans utan ger en missvisande bild. Vilket endast en av 

respondenterna håller med om.  

6.5 Vägledning vid valet av regelverk 
Samtliga respondenter i studien anser att en viss vägledning vid valet av regelverk 

sker. Mindre bolag har ofta inte resurserna i bolaget för att själva kunna vara pålästa 

om vilket regelverk som passar dem bäst. Enligt majoriteten av respondenterna är 

det ofta att bolagen själva inte bryr sig om vilket regelverk som används utan låter 

antingen revisionsfirman vägleda dem eller någon extern redovisningskonsult.  

 

Ingen respondent menade att de är dem själva som fattar besluten för vilket 

regelverk som ett bolag ska tillämpa. Även om det i slutändan tordes vara ganska 

enkelt för bolaget att fatta ett beslut av vilket regelverk som ska användas efter att 
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respondenterna hade förklarat vilka för- och nackdelar respektive regelverk skulle 

medföra. Respondenterna insåg att deras rekommendationer väger tungt vid ett 

beslut särskilt när det gäller små bolag där kompetensen inte finns hos bolagen, 

vilket indirekt gör att revisorerna är med och påverkar valet av regelverk.   
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7. Diskussion  
Studiens sista kapitel diskuterar fram en slutsats från studien samt lägger fram 
förslag på framtida forskning. 

7.1 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka revisorers synsätt på regel- respektive 

principbaserad redovisning och vilka kriterier som revisorer ansåg var avgörande när 

små och medelstora bolag ska välja redovisningsmetod. Undersökningen har visat 

på att K-projektet var ett bra initiativ från BFN. De nya regelverken har medfört en 

effektivisering av revisorernas arbete genom att alla regler som tidigare var utsprida, 

numera är samlade på ett ställe. Revisorerna har haft en viktig roll vid rådgivningen 

när de nya regelverken trädde i kraft. Studien har identifierat ett antal olika kriterier 

som revisorer tar hänsyn till vid vägledning av regelverksval:  

- Typ av verksamhet 

- Bolagens storlek  

- Enkelhet och rättvisande bild  

- Kunskapsnivån hos de anställda på företaget 

- Kostnad för företaget 

 

Undersökningen visar att revisorerna anser att det finns skillnader och likheter mellan 

de regel- och det principbaserade regelverket. De skillnader som finns är att den 

principbaserade redovisningen innehåller mer omfattande information, den kräver 

mer kunskap och tid av de individer som upprättar och granskar årsredovisningen. 

Eftersom denna typ av redovisning öppnar för fler egna tolkningar. En likhet är att i 

den regelbaserade redovisningen finns det regler som fungerar som vägledning och i 

den principbaserade redovisningen finns noter som också fungerar som en 

vägledning vid granskningen av årsredovisning. 

 

Både den regelbaserade och den principbaserade redovisningen har hög 

användbarhet. Valet av regelverk verkar inte ha någon större betydelse för varken 

jämförbarheten eller relevansen eftersom både den regel- och principbaserade 

redovisningen innehåller en hög grad av de båda måtten. De flesta bolagen satsar på 

att vara transparenta och därmed väljer att tillgodose sina intressenter med tillförlitlig 

information. Stora bolag har ofta fullständig information och kontroll över vilka 

regelverk de bör tillämpa, medan små bolag oftast verkar ha bristfällig information om 
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de olika regelverken. Vid valet av regelverk kommer ett bolag utgå ifrån sin storlek, 

vilket innebär att små bolag i större utsträckning kommer att använda sig av K2. Det 

finns dock alltid vissa undantag där denna regel inte stämmer. K-regelverken har 

påverkat arbetet för revisorer. Även om de förändringar som skett inte varit lika stora 

som det först antogs att det skulle bli. I dagsläget arbetar alla revisorer utefter 

reglerna för respektive regelverk. Vägledning vid valet av regelverk är i många fall av 

det enklare slaget då revisorer utgår från de kriterier som finns vilka i det flesta fall 

avgör vilket regelverk som bör tillämpas. Exempelvis är bolagets storlek eller typ av 

verksamhet viktig vid val av regelverk och det kan därav ofta avgöras omgående vad 

revisorn kommer att föreslå.  

 

Det finns både för- och nackdelar med respektive regelverk. En fördel med det 

principbaserade regelverket är att det skapar möjligheter för användaren att tillämpa 

sitt professionella omdöme. Den information som redovisas får ses som mer relevant 

vid komplexa frågor, än den information som redovisas i ett regelbaserat regelverk. 

Eftersom inte egna tolkningar kan göras, vilket kan leda till en mindre rättvisande bild. 

Med ett regelbaserat regelverk blir användaren i vissa fall begränsad genom att den 

blir tvingad till att tillämpa och följa de regler som regelverk innehåller.  

 

Avslutningsvis visade det sig att redovisning K2-regelverket innehåller mer regler och 

är i regel är det enklare av det regelverken. Genom förenklingarna som K2-

regelverket innehåller går det även snabbare att upprätta en årsredovisning enligt 

detta regelverk. Medan den principbaserade redovisning kräver mer kompetens av 

dess användare, vilket i stort sett leder till att det kan ta längre tid att upprätta en 

årsredovisning.  

7.2 Förslag till framtida forskning 
Det finns många möjligheter för vidare forskning inom ämnet. K-regelverken är trots 

allt ett nytt regelverk som endast tillämpats i knappt två år. Det vore därav intressant 

med en framtida undersökning när revisorerna har än mer praktiskt erfarenhet inom 

regelverken. En annan infallsvinkel som vore intressant är att istället för att endast 

intervjua revisorer vore det bra för en djupare förståelse inom ämnet att intervjua 

även företagsledningar där de kan lämna sina synpunkter på regelverken samt 

lämna uppgifter om vilka kriterier de kollar på vid val av regelverk.  
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					9. Bilaga 1: Intervjufrågor till revisorer 
 

1. Vad är din titel? Hur länge har du jobbat med revision? 
 

2. Arbetar du framförallt med något speciell typ av bolag? 
 

3. Vad anser du om K-projektet, var det något som behövdes? 
 

4. Vad är din uppfattning om angående regel- (K2) samt principbaserad 
(K3) redovisning i allmänhet?                                                      
                                                                                

5. Vilket utrymme anser du att det finns för ditt professionella omdöme när 
du reviderar regel- respektive principbaserad redovisning? 
 

6. Ser du att det finns några fördelar/nackdelar med att en revisor har 
möjlighet att använda sig utav det egna omdömet i sitt arbete? 
 

7. K2 är ett regelbaserat regelverk och k3 är ett principbaserat, har 
detta  spelat någon roll när era kunder valt regelverk? 
 

8. Berätta gärna vad du anser angående K2 och K3, vilka för respektive 
nackdelar tycker du att de båda regelverken har? 

 

9. Till vilken grad rådger ni angående valet av regelverk till kunderna? 
Vad  anser du vara den största anledningen till att företaget väljer K3 
istället av K2? 

 

10. Har valmöjligheten av regelverk fått några konsekvenser gällande ert 
arbete? (ex. tiden ni arbetar, utbildning, mer rådgivning, någon skillnad i 
ert utnyttjande av resurser?) 

 

11. Tycker du att arbetet blir svårare eller att det ställs högre krav med ett 
principbaserat regelverk än ett regelbaserat regelverk? Om ja, kan det 
påverka valet av regelverk?   
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12. Vilka skillnader mellan K2 och K3 anser du är vara de största och vilka 
skapar de största svårigheterna? 

 
13. Anser du att valet av antingen K2 eller K3 påverkar 

redovisningsskvaliteten?                    
 

14. Anser ni att jämförbarheten kommer förändras beroende på vilket 
regelverk som tillämpas, vilken tycker ni ger bäst jämförbarhet och vad 
tycker du är dålig med den andra gällande jämförbarhet? 

 

15. Har valet av regelverk någon inverkan på tillförlitligheten på den 
information som rapporteras. Är det lättare att ge en missvisande bild 
med något av regelverken?   

 

16. Hur ser ni på tillförlitligheten när ett bolag använder sig av regelbaserad 
redovisning där det finns utrymme för företagsledning att strukturera 
transaktioner, d.v.s. möjligheten att manipulera med redovisning för att 
ge en missvisande bild av företagets ekonomiska ställning? 

 

17. Hur anser ni att K2 och K3 har påverkat årsredovisningarnas 
utformning? Anser ni att den presenterade datan har blivit mer relevant? 

 

18. I och med K2 och K3 anser ni att begripligheten har ökat i bolagens 
årsredovisningar? Med tanke på att alla regler nu är samlade på ett 
ställe? 
 

19. Eftersom K2 måste tillämpa försiktighetsprincipen, anser du att den 
informationen kan tappa relevans genom att göra det gentemot K3 där 
tillgångar ska värderas till marknadsvärde?  

 

20. Är det något angående K2 och K3 som du tycker att vi har glömt att 
fråga? 

 


