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SAMMANFATTNING 

Titel: K3 – En uppsats rörande argumenten som förts kring regelverket 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi: Redovisning 

Författare: Matilda Larsson och Henriette Sletbak 

Handledare: Arne Fagerström 

Biträdande handledare: Peter Lindberg 

Datum: Maj 2013 

Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva hur argumentationen har förts 

under utvecklandet av det nya K3-regelverk samt förklara vilka 

instanser som har ansetts viktiga i detta arbete. Samt vad 

Bokföringsnämnden bör tänka på i framtiden när de upprättar ett 

redovisningsregelverk.  

 

Metod: I denna uppsats har en kvalitativ metod använts för att granska 

remissvar och argument från tidskrifter genom dokumentanalys. 

För att kategorisera argument som funnits i remissvaren och 

tidskrifterna har en metod för att finna mönster, utvecklad av Sarah 

Philipson använts. 

 

Resultat och slutsats: De argument som förts kring K3 har främst varit negativa då det 

har varit stora problem med både struktur och 

användarvänligheten. Mycket kritik har även riktats mot att 

regelverket avviker från IFRS for SMEs och svensk lag. Det som 

dock har varit positivt från argumenten är utgångspunkten i IFRS 

for SMEs. 

 

Förslag till fortsatt Något som skulle kunna studeras i en framtida forskning är hur 

forskning: tillämpningen av regelverket tas emot i praktiken.  

  

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats bidrar med att visa hur olika instanser påverkar en 

standardsättarorganisation i deras utvecklande av ett nytt 

redovisningsregelverk.  

Nyckelord:  K3, K-projektet, IFRS for SMEs, Normgivning och Intressenter 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet presenteras en kort bakgrund till IFRS införande som följs upp med en 

presentation av IFRS for SMEs. Vidare kommer svensk redovisning och BFN:s K-projekt att 

beskrivas. Detta kommer att mynnas ut i en problemdiskussion rörande K3. Sist redogörs 

uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsning samt en disposition av arbetet. 
 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en allt mer globaliserad värld där det blir mer och mer förekommande att företag 

sträcker sig över nationsgränserna. Detta är något som ibland kan leda till problem eftersom 

ekonomin och redovisningslagarna har varit, och fortfarande till stor del är, nationellt 

inriktade med vart lands intresse i fokus. Detta har fört med sig svårigheter för företagens 

intressenter. Bland annat för investerare på aktiemarknaden då det har varit svårt att jämföra 

företag från olika länder. För att få redovisningen mer globaliserad bildades den privata 

organisationen International Accounting Standards Committee (IASC) under 1970-talet. 

Denna organisation genomförde år 2001 en rekonstruktion och bytte namn till International 

Accounting Standards Board (IASB) och i samband med detta gav de ut International 

Financial Reporting Standards (IFRS) som är ett internationellt redovisningsregelverk. IASB 

är en av de organisationer som idag ger ut redovisningsnormer för hur internationell 

redovisning ska upprättas för noterade företag. Europeiska Unionen (EU) beslutade år 2002 

att de noterade företagen, i deras medlemsländer, skulle tillämpa IFRS i deras 

koncernredovisning från år 2005. Det var genom denna reglering som IFRS kom till Sverige. 

(Marton m.fl. 2010)      

 

Små och medelstora verksamheter utgör över 95 % av världens företag enligt IFRS (2013). 

Enligt Aggestam Pontoppidan (2010) är IASB:s definition på de företag som klassificeras till 

denna kategori, onoterade företag, där storleken inte har någon bestämd definition utan det är 

upp till varje enskilt land att bedöma. För att göra det enklare för även dessa verksamheter att 

tillämpa en internationell redovisningsform och underlätta jämförelsen för dessa emellan 

utvecklades International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized entities 

(IFRS for SMEs). (IFRS 2013) Detta regelverk publicerades år 2009 och används nu brett 

världen över och finns i ett flertal översättningar, bland annat arabiska, italienska, japanska 

och ryska, enligt Törning (2012). 
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I Sverige är det Bokföringsnämnden (BFN) som är en av de som ansvarar för upprättandet av 

god redovisningssed och en av deras uppgifter är att ge ut allmänna råd och 

rekommendationer till företag. I slutet av 1990-talet bestämde sig BFN för att utforma ett nytt 

allmänt råd. Detta skulle baseras på Redovisningsrådets rekommendationer (RR). 

Anledningen var att minska gapet i redovisningen för noterade och onoterade aktieföretag då 

skillnaderna i deras redovisning var obefogad enligt BFN, eftersom redovisningsbehoven var 

mycket lika för dessa företagskategorier. Detta förde med sig att rättvisande bild som ligger 

till grund för de finansiella rapporterna för noterade företag skulle, i och med dessa nya 

normer, överföras till även små aktiebolag. Detta blev komplicerat då begreppet hade en 

diffus definition vilket skulle leda till att många av dessa företag skulle behöva experthjälp för 

att kunna upprätta sin redovisning. Den nya normgivning skulle till stor del inte medföra en 

förbättring för de mindre företagen då försiktighetsprincipen
1
 skulle ersättas mot en princip 

som skulle leda till mer otydlighet. (Engström 2007) 

 

BFN:s nya utformning fick ett starkt kritiskt bemötande från bland annat revisorer då dessa 

ansåg att små företag istället skulle få tillgång till att använda ett liknande regelverk som 

Storbritanniens kortfattade regelsammanställning. Trots det negativa bemötandet trotsade 

BFN kritikerna och gick vidare med sitt arbete där de utvecklade komplicerade regelverk. 

BFN kom dock på andra tanker efter några år och valde att följa i IASB:s fotspår år 2004 och 

slopade sina tidigare planer för ett nytt allmänt råd som skulle passa både onoterade och 

noterade företag. Nu valde BFN att istället utforma ett regelverk inspirerat av IFRS for SMEs 

med anpassning för små och medelstora företag. (IFRS 2004; Engström 2007) BFN valde att 

ändra sitt tidigare tillvägagångsätt vid normgivning och började arbeta med att ta fram 

samlade regelverk för årsbokslut och årsredovisning rörande onoterade företag. (BFN 2012b) 

Detta fick namnet K-projektet eftersom det består av fyra kategorier, K1, K2, K3 och K4. De 

företag som ska tillämpa K4 är de som använder sig av full IFRS i sin koncernredovisning 

medan K3:s regelverk har sin grund i IFRS for SMEs men med vissa nationella skillnader. 

Detta medför att K3 är riktat mot små och medelstora företag. K1 och K2 är förenklade 

regelverk som riktar sig mot mindre företag. Det slutliga målet med detta projekt var att 

förenkla de tidigare nationella, komplicerade redovisningsnormerna och anpassa dessa mot 

den internationella utveckling vi har idag. Ytterligare ett mål var att få företag som tillhör 

                                                           
1
 Värdering ska ske med en försiktighet där tillgångar värderas lågt och skulder högt. Samt att intäkter ska 

redovisas när de har skett.  Grönlund, Tagesson och Öhman (2013) 
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samma kategori att tillämpa lika redovisningsregler till skillnad från nu när de onoterade 

företagen till en viss grad har kunnat påverka resultatet genom att själva välja den 

redovisningsprincip som passar dem bäst. (BFN 2004)   

 

K3 kommer att bli Sveriges huvudregelverk för de företag som upprättar en årsredovisning 

och detta träder i kraft den 31 december 2013. K3-regelverket har nationella regler när det 

kommer till årsredovisning- och inkomstskattelagen, men dess uppkomst har blivit inspirerat 

av IFRS for SMEs och därmed har K3 en internationell utgångspunkt. Detta regelverk är 

principbaserat och bygger på tolkningar, som görs av användaren. Det medför att det blir mer 

flexibelt och företagen kan anpassa det mer efter dess egen situation. Målet med regelverkets 

uppkomst var att förenkla redovisningen för denna kategori av företag. (Vinell 2012)  

1.2 Problemdiskussion 

Efter BFN:s misslyckande med att utforma ett nytt regelverk för onoterade företag i slutet på 

1990-talet och början på 2000-talet sjönk förtroendet för dem. Bland annat ifrågasatte 

Engström (2007) majoriteten av organisationsmedlemmarnas kompetens då de inte förstått 

vilka behov och villkor småföretagen behövde, vilket ett kvalificerat normgivande organ inom 

redovisningsområdet borde besitta. Även BFN:s utformande av K3 har varit problematiskt 

och projektet har stött på mycket kritik. Planen var att införa denna normgivning den 31 

december 2011 vilket skulle medföra att alla företag skulle vara tvingade att tillämpa något av 

K-projektets regelverk från detta år. Men det skulle även vara tillåtet att tillämpa någon av 

dessa redan från 31 december 2010. (BFN 2010) Efter de första inkomna remissvaren år 2010 

insåg BFN dock att det behövdes ta till förändringar för att få regelverket att kunna tillämpas 

på ett tillfredställande sätt. Detta ledde till att de fick arbeta fram en ny tidsplan för när den 

slutliga versionen av K3 skulle kunna träda ikraft. Detta beslut kom i juni 2012 då tidsplanen 

blev satt till 31 december 2013 som är den nuvarande tidsplanen, men K3 får även tillämpas 

från detta räkenskapsår. (BFN 2013b)      

 

Behovet av att utveckla K3, ett internationellt harmoniserat redovisningsregelverk med vissa 

nationella anpassningar, kunde ses från ett flertal olika perspektiv. För att få in dessa 

skickades K3:s remiss ut till 52 berörda instanser som fick chansen att tycka till om förslaget. 

Remissinstanserna bestod av dem som på något sätt kom i kontakt med K3 som 

revisionsbyråer, intresseorganisationer, domstolar, högskolor och universitet, och statliga 
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myndigheter. (BFN 2010) Av de 52 remissinstanserna som fick möjligheten att yttra sig valde 

28 att skicka tillbaka synpunkter på regelverket (BFN 2013a).  

 

Några av de perspektiv som kan tänkas finnas kring upprättandet av K3 är skatterättsligt 

perspektiv, utbildningsperspektiv, revisionsperspektiv, företagsperspektiv och 

finansieringsperspektiv. Ett skatterättsligt perspektiv rörande ämnet kan utforma sig genom att 

det är viktigt att de svenska skattereglerna fortfarande efterlevs då Sverige har en koppling 

mellan redovisning och beskattning. Företagsperspektivet kan finnas genom att de är positiva 

till ett harmoniserat regelverk då det ökar olika företags jämförbarhet länder emellan. Även 

den ökade användarvänligheten som detta regelverk har som mål att föra med sig för 

företagen kan ses som en fördel ur detta perspektiv. Ett finansieringsperspektiv kan också 

finnas genom att bankerna och kreditinstituten är intresserade om K3 kan leva upp till att 

redovisa den information som krävs för att de ska vilja låna ut krediter till företagen på ett 

säkert och tillfredställande sätt. Ett internationellt harmoniserat regelverk är troligtvis positivt 

ur ett utbildningsperspektiv då detta ökar samhörigheten inom redovisningen med andra 

länder, vilket kan medföra att flera internationella studenter kan studera redovisning i Sverige 

samt att svenska studenter lättare kan studera redovisning utomlands. Det kan även öka 

möjligheten för att göra en internationell karriär vilket kan ses som en fördel genom detta 

perspektiv. Genom detta perspektiv kan även ett mer förståeligt regelverk underlätta då 

studenterna kan ha enklare att ta till sig och lära sig det. Genom att det numera finns ett 

heltäckande regelverk inom varje kategori kan detta även leda till att revisorernas arbete 

underlättas vilket medför att revisorperspektivet troligtvis är positivt inställda till K3. 

 

Målet med upprättandet av projektet var främst att underlätta den tidigare bitvis komplicerade 

svenska redovisningen, som tidigare nämnts. Dock finns det risk att normgivningen 

fortfarande kommer att ha en tendens till att vara komplicerad då K3 har sin utgångspunkt i 

IFRS for SMEs och trots detta inte får avvika från svensk lag som årsredovisningslagen 

(ÅRL), inkomstskattelagen (IL) och aktiebolagslagen (ABL). Detta kan vara komplicerat 

eftersom IFRS for SMEs inte är anpassat efter de svenska förhållandena vilket medför att K3 

kan ställas inför vissa vägskäl gällande vilka lagar och normer den ska avvika från.  

1.3 Problemformulering 

Från den ovanstående problemdiskussionen har följande fråga valts ut för att undersökas, 

vilken är: 
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Metod Referensram Empiri Analys Slutsats 

 

 Vilka argument, för och emot, har förts mot K3? 

 

För att besvara huvudfrågan i denna uppsats behöver några delfrågor först redogöras som 

formulerats här under: 

 

- Vilka intressenter har varit med och argumenterat?   

- Vad tycker remissinstanserna om K3? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka argument, kring K3-regelverket, som har förts. 

För att ge läsaren en djupare syn på hur argument kring upprättande av regelverk kan föras 

ämnar syftet även till att förklara vilka instanser som har haft en betydande roll kring 

utvecklandet av K3 genom sina åsikter och varför dem kan tänkas ha sina åsikter. Samt syftar 

uppsatsen till att ge förslag på vad BFN bör tänka på i framtiden när de upprättar ett 

regelverk.  

1.5 Avgränsning 

Denna uppsats har en geografisk avgränsning mot Sverige då det är utvecklingen av det 

svenska regelverket som kommer att undersökas. Uppsatsen kommer även att enbart behandla 

utvecklingen av K3-regelverket och inte hela K-projektet då detta skulle ha blivit för 

omfattande. Huvudfokus kommer att ligga mot K3:s remissvar men även argument rörande 

K3 i tidskrifter kommer att tas upp. Dock med en tidsgräns mellan år 2004 fram till år 2013 då 

det är mellan dessa år som BFN har arbetat med att upprätta K3. 

1.6 Disposition 

Nedan presenteras en överskådlig figur över hur arbetets disposition kommer att se ut. 

 

 

Figur 1: Arbetets fortsatta disposition 
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Kapitel 2: Metod 

I det här kapitlet kommer de övergripande metodvalen att presenteras som behövs för att nå 

uppsatsens syfte. Kritik rörande uppsatsens källor kommer att föras där även källornas och 

uppsatsens tillförlitlighet kommer att diskuteras.  

 

Kapitel 3: Referensram 

Under uppsatsens referensram kommer en presentation av det internationella 

redovisningsregelverket IFRS for SMEs att ges. Det kommer även att göras en presentation av 

EG:s fjärdebolagsdirektiv för att ge en ökad förståelse för ÅRL som kommer att beskrivas i 

samma avsnitt. K-projektet kommer att redogöras där huvudfokus riktar sig mot K3. Det 

kommer även att göras en beskrivning av god redovisningssed och rättvisande bild. Ett flertal 

normgivande organ kommer att tas upp under referensramen. Lobbying och 

intressentmodellen kommer även att presenteras där det kommer att redogöras en egengjord 

intressentmodell för uppsatsens syfte. Avslutningsvis kommer tidigare forskning inom 

området att presenteras.       

 

Kapitel 4: Empiri 

Empiridelen kommer huvudsakligen att baseras på inkomna remissvar rörande K3 där texten 

delats in i tre kategorier vilka är regelverkets struktur och användarvänlighet, skillnader och 

likheter med IFRS for SMEs och hur det förhåller sig mot svensk normgivning. Under detta 

kapitel kommer även olika argument som har hämtas från tidskriften Balans och CWO World 

att tas upp gällande BFN:s utvecklande av regelverket.   

 

Kapitel 5: Analys   

Under analysdelen kommer det empiriska materialet som har samlats in att analyseras mot det 

som tagits upp i referensramen. Här kommer även lobbying och instansernas påverkan att 

diskuteras samt BFN:s juridiska roll. 

 

Kapitel 6: Slutsats 

I det avslutande kapitel kommer uppsatsens syfte att besvaras med hjälp av de slutsatser som 

dras utifrån analysen. Här kommer även förslag på framtida forskning att ges. 
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2. METOD 

I metodkapitlet kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. En redogörelse för val av 

referensram och empirisk data kommer även att beskrivas. Avslutningsvis kommer en 

diskussion att föras kring studiens källkritik och tillförlitlighet.  

2.1 Forskningsansats 

När en metod ska utformas är det viktigt att ha studiens syfte och problemformulering i 

beaktning för att välja ut den metod som är mest lämplig (Ahrne och Svensson 2011). 

Studiens avsikt är att beskriva hur K3 har mottagits och redogöra för vilka argument som har 

förts, på grund av detta har studien byggt på en kvalitativ metod. Detta lämpar sig bäst på 

grund av att det ger en mer djupgående undersökning. En kvalitativ studie passar bäst när det 

är förståelse för ämnet som ska uppnås (Jacobsen 2002). En kvalitativ metod karakteriseras av 

att den lägger stor vikt vid ord och deltagarnas uppfattningar istället för forskarnas, skriver 

Bryman och Bell (2005), vilket därför har passat studien bra då detta bidrar till en ökad 

förståelse.  

2.1.1 Dokumentanalys   

Jacobsen (2002) beskriver tre olika metoder för att samla in kvalitativ data, den individuella 

öppna intervjun, gruppintervjun och dokumentundersökning. I studien har metoden 

dokumentundersökning använts då den lämpar sig bäst för att nå det formulerade syftet. 

Jacobsen (2002) argumenterar för tre situationer när denna metod är mest passande för en 

forskningsstudie. Det första skälet han ger är att det kan vara svårt att samla in primärdata på 

grund av att källorna inte har möjlighet att intervjuas och är svåra att få tag i. Den andra 

situationen som gör att dokumentanalysen passar bäst är när det är viktigt att förstå hur en 

person har uppfattat en händelse eller liknande. Jacobsen (2002) skriver att källor som finns 

nedskrivna är mer övervägda och välformulerade vilket ger ett mer genomarbetat svar. Det 

sista skälet för dokumentanalys som Jacobsen (2002) beskriver är när det är viktigt att få fram 

vad som har sagts och gjorts av vissa människor. Detta underlättar om forskaren vill veta 

varje ord som blivit sagt i till exempel en debatt. I studien är det främst det tredje skälet som 

gör att denna metod blir mest lämplig, då syftet är att se vilka argument som förts under K3:s 

utvecklingsprocess. Med denna metod kan det undersökas flera år tillbaka i tiden och 

fortfarande få ordagrant vad som har sagts av alla berörda parter. Om det skulle genomföras 

intervjuer idag kan de inte ge studien samma inblick i hur debatten började och har förts fram 

till där den står idag, eftersom respondenterna kan ha ändrat åsikter samt troligtvis inte 



8 
  

kommer ihåg vad de ordagrant sagt från tidigare år. Då studien även har haft en 

tidsbegränsning har denna metod ansetts vara mest tidseffektiv och den har gett en möjlighet 

till att hinna med ett större urval. Om det istället skulle genomförts intervjuer med alla 

remissinstanserna samt tidningsdebattörerna skulle troligtvis inte alla hunnits med och därför 

skulle urvalet blivit begränsat. Detta är ytterligare en anledning till varför denna metod har 

ansets vara mest lämplig för studien.        

2.1.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som samlats in av någon annan än forskaren och är vanligtvis 

inte insamlad för det syfte som forskaren har med informationen, utan den har från början haft 

ett annat ändamål. Det finns två typer av sekundärdata, kvalitativa och kvantitativa, där de 

kvalitativa data ofta hämtas från texter där författaren tolkar innebörden av vad någon annan 

har skrivit. (Jacobsen 2002) De empiriska data som har samlats in till studien utgör kvalitativa 

sekundärdata. Detta då det har varit både remissvar och argument från olika artiklar som har 

granskats.  

2.1.3 Urval 

De 28 remissvaren som inkommit till BFN har bestått av olika mängd information. Vissa 

instanser har svarat mer utförligt medan andra har svarat mer knapphändigt. Detta har lett 

fram till att studien har genomgått ett urval när det kommer till det empiriska materialet. Det 

har först undersökts hur vanligt förekommande kritiken är som de olika remissvaren uppger. 

Detta har lett fram till att den mest förekommande kritiken har delats in i tre olika kategorier 

vilka är struktur och användarvänlighet, K3 i förhållande till IFRS for SMEs och K3 i 

förhållande till svensk lag. De instanser som inte har lämnat några åsikter inom dessa 

kategorier har därför valts bort. Detta har lett fram till att det är 24 remissvar som har 

granskats. Dessa remissvar är från instanserna: FAR, Fastighetsägarna Sverige, 

Finansbolagens Förening, Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), Handelshögskolan vid 

Göteborg universitet (Handelshögskolan i Göteborg), Hyresgästföreningen, Ingblad och 

Lundqvist, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Riksidrottsförbundet, Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag (SABO), Svenska Bostäder, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån (SCB), 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF), Sveriges Byggindustrier, Svenska kyrkan, 

Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (SSIH), Näringslivets 

Regelnämnd (NNR), Uppsala universitet, Bolagsverket, Bostadsrättsorganisationen (SBC), 

Bonnierkoncernen och Castellum. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

För att samla in det empiriska materialet och få tillgång till de remissvar som har granskats 

har BFN:s hemsida använts (BFN 2013f). Databaserna Artikelsök och Retrievers mediearkiv 

har använts för att hitta relevanta artiklar rörande K3 i olika tidskrifter. I dessa sökningar har 

bland annat sökord som K3, BFN, redovisningsregler, K-projektet, normgivning och 

redovisningsnormgivning förekommit. I Retrievers mediearkiv har artiklar i tidskrifter som 

bland annat Dagens industri, Svenska dagbladet, Dagens nyheter, CFO World, Affärsdelen, 

Chefstidningen, Entreprenör, Finanstidningen och Nya Affärer sökts igenom för att hitta de 

argument som förts kring K3. Från databasen Artikelsök har artiklar i tidningen Balans letats 

fram. 

 

För att granska innehållet i de inkomna remissvaren har en modifierad version av Sara 

Philipsons (2011) metod använts. Denna metod går huvudsakligen ut på att kategorisera 

argument och hitta samband mellan respondenternas svar. Det första som har gjorts gällande 

denna metod har varit att skriva in alla remissvarens argument gällande K3 i dataprogrammet 

Excel i olika huvudteman efter vad kritiken berörde. Dessa huvudteman är struktur, IFRS for 

SMEs och ÅRL vilket kan ses i bilaga 1. Efter att detta har gjorts har olika nyckelord 

markerats i dessa svar för att se vad som har varit viktigt och ofta förekommit i texten. 

Exempel på de nyckelord som har markerats är mindre användarvänligt, svårläst, 

upprepning, hårdare krav än ÅRL, strider mot ÅRL och avvikelse mot IFRS for SMEs. Efter 

att dessa nyckelord markerats, har det utformats underfrågor som har passat in under de 

utvalda orden och kategorierna. Exempel på dessa underfrågor är: Vad tyckte ni om 

strukturen? och Vad tyckte ni om att K3:s utgångspunkt var i IFRS for SMEs? Dessa 

underfrågor kan ses i bilaga 1. Till dessa underfrågor har sedan de relevanta argumenten valts 

ut ur remissvaren och skrivits in i Excelrutorna för att lättare kunna hitta ett mönster om vilka 

instanser som gett liknande kritik. Detta finns även med i bilaga 1. På detta sätt har även udda 

svar sorterats bort. Utifrån dessa rutor i Excel har sedan de mest förekommande argumenten 

valts ut ur arket och granskats. Dessa har sedan sammanställts med liknande argument från 

andra remissvar och placerats ut, löpande i studiens text, grupperade i de mönster som har 

hittats via metoden.  

 

Argumenten från branschtidningarna Balans och CFO World har valts ut genom en textkritisk 

granskning. Ett kriterium har varit att de ska tillhöra de kategorier som argumenten från 

remissvaren har kategoriserats in i. Under detta steg i metoden har tidskrifterna lästs igenom 
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för att hitta de relevanta argumenten. Sedan har dessa granskats, sammanfattats och skrivits ut 

löpande i studien, indelat i tidning för tidning.      

2.3 Tillvägagångsätt i referensram 

För att nå studiens syfte och ha en bred grund att stå på när de empiriska data har hämtats 

samt analyserats, har tidigare information samlats in och studerats. För att hitta den 

information som har krävts för att genomföra studiens referensram har det använts olika 

tillvägagångssätt. Information rörande IFRS for SMEs har främst hittats på olika hemsidor, då 

huvudsakligen från IFRS:s hemsida. Information om tidigare och nuvarande normgivning har 

letats fram från redovisningsböcker, lagar och olika hemsidor. Informationssökningen rörande 

lobbying och intressentmodellen har främst kommit från vetenskapliga artiklar som har hittats 

från olika databaser, bland annat Emerald och Google Scholar. Högskolan i Gävles 

bibliotekskatalog har även använts för att få fram relevanta böcker inom ämnet. För att söka 

information om K-projektet, har till störst del BFN:s hemsida använts, då det är de som har 

utformat projektet. Men även olika revisionsbyråers åsikter från deras hemsidor och olika 

artiklar har varit till stor hjälp i informationssökningen, även Artikelsök har varit 

bidragsgivande. Några av de sökord som har använts för att hitta den information som har 

tagits upp i referensramen är K3, IFRS for SMEs, Accounting, Redovisning, Lobbying och K-

projektet. Informationen rörande normgivande organ, god redovisningssed och rättvisande 

bild har främst hämtats från böcker. Viss information rörande normgivande organ har även 

hämtats från de olika organisationernas hemsidor. När det kommer till tidigare forskning har 

det varit tidigare uppsatser på magisternivå som har tagits upp men även tre liknande studier 

har tagits med och presenterats. Dessa tre studier har hittats i en bok, i tidningen Balans och 

på Google Scholar.      

2.4 Källkritik 

Det som styrker trovärdigheten till remissvaren är att data inte har gjorts om i efterhand, utan 

att det är originalkällan. Även om det inte har gjorts ändringar på data är det fortfarande svar 

som består av instansers synpunkter som återspeglar deras personliga åsikter samtidigt som 

deras svar kan bygga på deras egna intressen som de vill få fram i K3. Därför har de remissvar 

som har undersökts i denna studie behandlats med en viss försiktighet och har byggt på ett 

helhetsperspektiv. Med detta menas att de åsikter som ofta har kommit igen har varit de som 

ligger till grund för studien. Därför har studiens empiridel byggts på tre kategorier som 

tidigare nämnts. Det har varit BFN som har gjort ett urval för vilka instanser de har ansett 

kunnat bidra till utvecklandet av K3. För att ha fått in olika syn på förslaget har det funnits 
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med företag från olika branscher. Det anses att det har styrkt tillförlitligheten i studien. Detta 

har även varit något som kan ses som en nackdel då BFN kan ha varit partiska i sitt val av 

remissinstanser.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) skriver att bearbetningsfel kan förekomma genom att 

de data som har bearbetas är gjort på ett sätt som ger felaktiga slutsatser. Vidare skriver de att 

detta kan förekomma om data är hanterad på ett felaktigt sätt. I studiens fall kan detta ha varit 

överföringen av data från remissvaren till de bearbetade data. Då studiens empiridel har byggt 

på tolkningar av remissvar kan denna information blivit feltolkad samt att data kan ha blivit 

felhanterad vilket kan leda till missvisande och vinklade slutsatser. För att försöka undvika 

detta har Sarah Philipsons modell delvis använts samt argument från tidningarna Balans och 

CFO World för att styrka tillförlitligheten.  

 

Det har främst varit böcker som är etablerade inom ämnet redovisning som har använts. Dessa 

har hittats genom skolans sökmotor och genom att andra uppsatser har genomsökts för att få 

fram de böcker som har varit relevanta för det valda ämnet. De böcker som har valts ut har 

varit relevanta till de frågor som studien har byggt på, något som är viktigt, enligt Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2011). Det har ansetts att de böcker som har använts har varit 

tillförlitliga då det främst har varit etablerade författarna inom ämnet som har skrivit dessa. 

De hemsidor som har använts har varit till normgivande organ, oftast har det varit information 

om företagets historia som har använts. Då dessa är etablerade inom redovisning har det 

ansetts att dessa hemsidor har varit tillförlitliga. De tidskrifter som har använts har behandlats 

med en viss försiktighet beroende på vem som har skrivit artikeln. Har det varit kunniga inom 

ämnet redovisning, till exempel revisorer som ofta har gett sina synpunkter anses denna 

information som tillförlitlig, men samtidigt kan denna information vara färgad. Balans har 

varit den tidning som oftast har använts i denna uppsats där revisorer får möjlighet att uttrycka 

sina synpunkter. Eftersom de har regler som ska följas och som ska vara uppfyllda innan 

publicering kan denna information bli färgad. Då alltför radikala åsikter kan få negativa 

konsekvenser stoppas dessa oftast av chefen. Detta har medfört att argumenten i dessa 

tidningar kan ha varit en neutraliserad version av personens åsikt. Detta är något som har varit 

i åtanke när dessa artiklar har använts. Detta har även varit i åtanke gällande värderingen av 

det innehåll som har använts från CFO World. De artiklar som har behandlats med en extra 

försiktighet är de som har varit baserade på intervjuer, då den som ställt frågorna kan ha 

missuppfattat eller feltolkat den information som den intervjuade uppger vilket kan leda till en 
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missvisande bild. De vetenskapliga artiklarna som har använts i uppsatsen har genomgått ett 

par kriteriekrav innan de har använts. I största möjliga utsträckning har främst artiklar som 

varit citerade flera gånger använts. Detta eftersom dessa har ansetts ha en högre trovärdighet 

då flera författare har använt dem. Dessutom har det främst varit publicerade artiklar som har 

använts då dessa har en högre vetenskaplig ansats än de opublicerade.  
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3. REFERENSRAM 

Under detta kapitel kommer uppsatsens referensram och teori att presenteras. Först kommer 

faktorer som kan påverka när ett nytt regelverk ska upprättas att diskuteras. Detta följs av en 

redogörelse av IFRS for SMEs, EG:s bolagsdirektiv och ÅRL. Sedan kommer K-projektet med 

fokus på K3 att förklaras. Efter detta kommer god redovisningssed, rättvisande bild och 

regel- och principbaserad redovisning att tas upp. Detta följs av en redogörelse av de 

normgivande organen, lobbying och intressentmodellen. Avslutningsvis kommer tidigare 

forskning inom området att redogöras.   

3.1 Påverkningsfaktorer på redovisningsregler 

Under detta avsnitt kommer ett flertal påverkningsfaktorer att redogöras för att ge läsaren en 

överblick om vilka faktorer som kan finnas när nya redovisningsregler ska upprättas. Här 

kommer även de faktorer som har påverkat K3:s upprättande, som sedan kommer att 

beskrivas mer utförligt i uppsatsen, att presenteras för att ge läsaren en förståelse för 

uppsatsens uppbyggnad.  

 

Det finns olika påverkningsfaktorer när det kommer till utvecklingen av ett lands 

redovisningsmodell. Dessa kan vara till exempel influenser från andra länder. Denna faktor 

kommer att diskuteras härnäst i uppsatsens referensram då både IASB med deras 

internationella redovisningsregler och EG med deras direktiv har varit delaktiga till hur K3 är 

utformat. Det kommer att följas upp av en redogörelse av ÅRL vilket är ytterligare en 

påverkningsfaktor då rättssystem kan påverka när ett nytt regelverk ska utformas eftersom 

reglerna inte får strida mot de befintliga lagarna i ett land. Efter att ÅRL har presenterats 

kommer K-projektet att redogöras med huvudfokus på K3. K-projektet har påverkats genom 

en påverkningsfaktor i form av storlek då BFN har anpassat regelverken efter denna faktor, då 

olika storlekar på företagen kan ha olika redovisningsbehov, enligt dem. Nästa 

påverkningsfaktor som kommer att tas upp är inflytandet från en professionell 

redovisningskår som är ytterligare ett exempel på en faktor som påverkar utvecklingen av 

redovisningsregelverk. Här kommer några av de svenska normgivande organen som finns att 

presenteras. Den sista faktorn som kan påverka ett lands utveckling av en redovisningsmodell 

som kommer att diskuteras i denna uppsats är de politiska påtryckningar som kan finnas. I 

uppsatsens fall är det den lobbying som kan påverka som kommer att diskuteras följt av ett 

avsnitt med en redogörelse om intressentmodellen då de olika intressenterna också har 
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möjlighet att påverka utvecklandet. Det finns fler faktorer som påverkar redovisningsreglerna 

som till exempel sambandet mellan redovisning och beskattning och kultur men dessa 

kommer inte att behandlas i uppsatsen. (Grönlund, Tagesson och Öhman 2013)   

3.2 IFRS for SMEs 

Under detta avsnitt kommer en redogörelse av IFRS for SMEs att presenteras eftersom K3 till 

viss del har sin utgångspunkt i detta regelverk. 

 

På grund av de skillnader som finns mellan små till medelstora företag och stora företag insåg 

IASB att ett gemensamt regelverk för redovisningsregler inte fungerade för de olika 

företagskategorierna. IASB såg ett behov av att utforma ytterligare ett internationellt 

regelverk som skulle tillämpas mot små och medelstora företag. Detta var främst för att hjälpa 

de små och medelstora företagen att öka jämförbarheten länderna emellan. (Aboagye-Otchere 

och Agbeibor 2012) Större företag som tillämpar full IFRS behöver mer komplexa rapporter 

än de mindre och medelstora företagen då de större företagen behöver bredare information för 

att fatta många av deras beslut. Dessutom har de större företagen en skyldighet att offentligt 

redovisa finansieringen av eget kapital för aktieägarna vilket de mindre och medelstora 

företagen inte har. (Evans m.fl 2005) Detta har medfört att full IFRS är mer riktat mot att 

redovisa företagets egna kapital då detta är något som investerarna är intresserade av, medan 

IFRS for SMEs riktar sig mer mot att redogöra till exempel kassaflöden på kort sikt, likviditet, 

balansräkning, räntetäckningsgrad och soliditet. År 2009 gav IASB ut IFRS for SMEs som är 

ett förenklat regelverk av IFRS. (IFRS 2013a) 

 

År 2003 tog IASB fram fem punkter som skulle ses som byggstenar för IFRS for SMEs. 

Punkt ett var att regelverket skulle hålla en förstående, enkel och hög kvalitet som fungerar 

världen över för små och medelstora företag. Punkt två var att minimera de svårigheter som 

kan uppstå med att sammanställa finansiella rapporter efter dessa standarder. Den tredje var 

att följa den begreppsram som full IFRS använder sig av. Den fjärde punkten handlade om att 

göra en enkel övergång för stora företag samt de företag som själva väljer att använda sig av 

full IFRS. Den sista punkten var att utgå från användarens behov av de finansiella 

rapporterna. (Müllerová, Paseková och Hýblová 2010) 

 

IFRS for SMEs är inte i behov av lika utförliga regler som de börsnoterade företagen och 

därför består regelverket enbart av tio procent sidmässigt av full IFRS. Det som främst har 
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uteslutits är tilläggsupplysningar och andra företeelser som oftast inte är behövligt för de 

mindre och medelstora företagen. (Törning 2010) IFRS for SMEs har blivit översatt till flera 

olika språk och under 2012 var det över 70 länder som anslutit sig till detta regelverk medan 

flera länder var på gång att acceptera det (Törning 2012).          

3.3 EG:s bolagsrättsdirektiv 

Då K3 inte får bryta mot svensk lag kommer ÅRL att presenteras för att ge läsaren en större 

förståelse för regelverkets uppkomst. Även EG:s bolagsdirektiv kommer att redogöras då 

ÅRL bygger på det fjärde direktivet. 

 

Enligt Westermark (1998) är ÅRL den svenska versionen av EG:s fjärde bolagsrättsdirektiv 

och inte en svensk redovisningsprodukt. Ordet direktiv är i den här betydelsen: ”Regler som 

är till för att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning” (Nilsson 2010 s.102). Nilsson 

(2010) skriver att direktiven ger ett litet utrymme för medlemsländerna att göra egna 

tolkningar för hur dessa ska tillämpas men enligt Westermark (1998) använde sig Sverige inte 

av denna frihet då lagen om årsredovisning kom till. Bolagsdirektiven består av 14 direktiv 

och som det nämns ovan bygger ÅRL på det fjärde direktivet, skriver Nilsson (2010). Han tar 

upp i sin bok vad de alla fjorton direktiven huvudsakligen innehåller och beskriver att det 

fjärde direktivet består av regler om hur användarna ska ställa upp balans- och 

resultaträkningarna och ger närmare förklaringar till viktiga teoretiska begrepp. I detta 

direktiv återfinns även några värderingsregler, bestämmelser om noter, 

förvaltningsberättelser, offentlighet och revision. Det fjärde direktivet är det direktiv som har 

störst betydelse när det kommer till påverkan av normbildningen i redovisning. (Nilsson 

2010) 

3.3.1 Årsredovisningslagen 

År 1997 togs en ny årsredovisningslag fram för företag som var tvungna att avsluta sin 

bokföring med en årsredovisning enligt bokföringslagen (BFL). Den nya lagen skiljer 

väsentlig inom några områden mot den tidigare årsredovisningslagen. Anledningen var att 

Sverige gick med i EU och var då tvungna att anpassa sin normgivning efter EG:s 

bolagsdirektiv. Direktiven skiljer sig till stor del åt från de tidigare svenska reglerna och 

många av dem fanns inte ens reglerade i lagen, men då dessa direktiv blev tvingande för EU:s 

medlemsländer att följa var även Sverige tvungna att göra denna anpassning. Den nya ÅRL 

möttes dock först av mycket kritik, bland annat för att den gick ifrån den utvecklingsriktning 

mot kapitalmarknadensperspektiv och självreglering som hade dominerat i Sverige under den 
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tiden. Den fick även möta motstånd då många upplevde den som omodern. Meningen med 

upprättandet av lagen var att få en ökad harmonisering med resten av Europa och genom detta 

få en friare konkurrens för de länder som ingår i EU. (Nilsson 2010)  

 

Grönlund, Tagesson och Öhman (2013) skriver att årsredovisningslagen är en ramlag. En 

ramlag innehåller generella regler kring bland annat redovisning och dessa har sina 

utgångspunkter i olika redovisningsprinciper som periodiseringsprincipen, 

fortlevnadsprincipen och försiktighetsprincipen med flera. Detta innebär att lagen inte alltid 

räcker till för att upprätta sin årsredovisning. Därför måste användaren även beakta bland 

annat god redovisningssed vilket det även görs hänvisningar till. (Grönlund, Tagesson och 

Öhman 2013; Nilsson 2010; Westermark 1998)   

3.4 God redovisningssed 

Då K3:s utformare, BFN, är de som har ansvar för att utforma god redovisningssed kommer 

detta begrepp att redogöras här.   

 

God redovisningssed riktar sig mot den som upprättar redovisningen och innebär att företagen 

först och främst ska tillämpa de rekommendationer och lagar som finns. Finns det dock ingen 

regel ska upprättaren istället tillämpa den sed som gäller. Detta innebär att användaren ska ta 

hänsyn av lagar och rekommendationer men även beakta hur seriösa företag upprättar sin 

redovisning, vilket utgör den praxis som finns inom området. (Grönlund, Tagesson och 

Öhman 2013) När företagen ska utveckla en finansiell rapport som ska ge en rättvisande bild 

kan de använda sig av god redovisningssed som ett verktyg för att uppnå detta mål. Enligt 

bokföringslagen 4 kap 2§ ska bokföringsskyldigheten överensstämma med god 

redovisningssed. Enligt författningskommentaren prop. 1995:96:10 del 2 definierar ÅRL god 

redovisningssed som följande:  

 

”God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa i lag intagna 

redovisningsprinciper. Bland dessa kan särskilt nämnas kravet på rättvisande 

bild. Innehållet i god redovisningssed bör liksom hittills också bestämmas mot 

bakgrund av faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 

av bokföringsskyldiga. Särskild betydelse måste därvid tillmätas allmänna råd 

och rekommendationer av auktoritativa organ såsom Bokföringsnämnden, 

Redovisningsrådet och, såvitt gäller finansiella företag, Finansinspektionen. På 
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så vis kommer hänvisningen till god redovisningssed bl.a. att innebära en 

skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis som utvecklas för att fylla 

ut och tolka lagens regler. Det kan däremot lika lite som tidigare komma i fråga 

att åsidosätta lagens bestämmelser med hänvisning till god redovisningssed.”    

(Skatteverket 2013)www 

 

Enligt BFN kan god redovisningsseds innehåll på ett förenklat sätt beskrivas som: 

 

A. Allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ, bl.a. BFN.  

B.  De svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i 

redovisningslagarna med normala, juridiska tolkningsmetoder, eller 

C. En etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som 

håller en god kvalitet.  

(BFN 2013c)www 

 

Trots den ovanstående förenklade definition, kan begreppets betydelse skilja sig åt mellan 

olika företag (BFN 2013c). Vad som är god redovisningssed för ett stort företag behöver inte 

ha samma innebörd för ett mindre. Det finns inget krav att BFN:s normgivning måste följas 

om den går emot god redovisningssed då BFN:s normgivning har ett bör-värdet. Istället ska 

företagen se till att de upprättar årsredovisningarna i enlighet med god redovisningssed enligt 

ÅRL. (Drefeldt och Törning 2012) För att uppfylla kraven om god redovisningssed är det inte 

tillräckligt att följa lagen utan företagen måste även ta hänsyn till kompletterande 

normgivning och den tillämpande praxisen som finns (Norberg och Thorell 2010). God 

redovisningssed kommer till genom att normgivare tar hänsyn till hur företagen i praktiken 

gör via olika remissomgångar, genom detta kan det sägas att god redovisningssed uppkommer 

i samband med att en ny norm träder i kraft (Drefeldt och Törning 2012).  

3.4.1 Kritik mot god redovisningssed 

Engström (2007) skriver att begreppet utvecklande av god redovisningssed eventuellt borde 

bli borttaget eller bytas ut mot till exempel svensk redovisningsstandard. Vidare refererar han 

till förarbetena till 1999 års bokföringslag där innebörden av begreppet är diffust och att det 

hävdas att begreppet är det som faktisk utgörs i praxis, kritik till denna innebörd är att den 

bygger på det synsätt och standarder som har kommit fram genom förekommande praxis. Det 

hävdas även att normgivande organ, vilket BFN är, utgör god redovisningssed genom sina 
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allmänna råd och uttalanden. Kritik till detta är att alla de uttalanden som kommer från ett 

normgivande organ inte kan ses som god redovisningssed. Därför bör ingen av dessa två 

synsätt godtas fullständigt. För att klargöra vad som menas med god redovisningssed skriver 

han att BFN fortfarande har ansvar för begreppets utvecklande, men samtidigt ska BFN:s 

uppfattning av begreppet inte godtas fullt ut eftersom det enbart är deras uppfattning av 

begreppet. Det är domstolen som i slutänden avgör vad god redovisningssed är, men de tar 

ofta de kvalificerade normgivarnas uttalanden till hjälp för att avgöra om det är god 

redovisningssed eller inte. Domstolen frågar ofta BFN om deras hjälp till de fall där det ska 

avgöras vad som utgör god redovisningssed. (Engström 2007) 

3.5 Rättvisande bild 

Rättvisande bild är precis som god redovisningssed, en viktig komponent när det kommer till 

redovisningsregler. Därför kommer en presentation av detta att göras. 

 

Vad som menas med rättvisande bild kan variera och det kan ofta vara av personlig definition. 

Generellt kan det sägas att rättvisande bild ska upprättas för läsaren och intressenterna för att 

när de läser igenom ett företags årsredovisning, ska få en rättvis bild av företagets mål, 

ställning och resultat både i dåtid, nutid och framtid. (Grönlund, Tagesson och Öhman 2013) 

Storbritannien tog upp som förslag i samband med deras inträdande i EU att det fjärde 

direktivet skulle ge en rättvisande bild vilket de även fick igenom. (Hulle 1997; Nilsson 2005) 

Den svenska motsvarigheten på det brittiska begreppet ”True and Fair View” är rättvisande 

bild. Ibland kan författare mena att detta begrepp innefattar både rättvisande bild och god 

redovisningssed men till skillnad från det brittiska begreppet skiljer de svenska lagstiftarna på 

rättvisande bild och god redovisningssed och dessa kan därför inte ses som synonymer till 

varandra. (Nilsson 2005) 

 

I ÅRL 2 kap. 3§ benämns rättvisande bild som följande:  

 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet 

och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för 

att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. 
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Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer 

från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen 

lämnas i en not.” 

 

De olika delarna som nämns i det första stycket om rättvisande bild har en nära förbindelse 

med varandra och det är därför dessa delar måste ses som en helhet och upprättas därefter. För 

att ge en rättvisande bild måste den som upprättar redovisningen informera om de 

tilläggsupplysningar som kan tänkas förekomma som kan vara till hjälp för att förstå 

årsredovisningen. Dessa ska bifogas i noter och får inte lämnas i förvaltningsberättelsen 

enbart. I det andra stycket förklaras att avsteg från de allmänna råd som ges ut av 

normgivande organ, som BFN och Finansinspektionen, måste förklaras i en not. (Westermark 

1998) 

  

Trots att det för många antas naturligt att redovisningen ska spegla en korrekt och rättvisande 

bild av företagets ekonomiska ställning och resultat kan det i många fall strida mot till 

exempel försiktighetsprincipen. Detta eftersom det enligt rättvisande bild ska upplysa om 

företagets alla kända förhållanden även om det kan medföra en risk eller anses optimistiskt. 

(Nilsson 2005)  

3.6 K-projektet 

K-projektet kommer att redogöras nedan då K3 är en del av detta projekt och därför behövs 

kunskaper om hela projektets bakgrund för att få en större förståelse för hur K3 passar in i 

detta.  

 

Som det har beskrivits i bakgrunden startade BFN under år 2004 sitt arbete med att 

kategorisera in företag i fyra kategorier och därefter utforma enskilda regelverk för de olika 

företagskategorierna. Deras utgångspunkt vid upprättandet var hur företagen upprättar sin 

årsredovisning. Detta arbete fick namnet K-projektet. (BFN 2012b) Arbetssättet var något nytt 

för BFN då de tidigare enbart gett ut allmänna råd inom vissa områden och aldrig till olika 

företagstyper och storlekar på ett heltäckande sätt (Drefeldt och Törning 2012).  

 

Här under presenteras en överskådlig figur rörande K-projektets uppbyggnad: 
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Figur 2: K-projektet (BFN 2012a)www 

 

Som figuren ovan visar är K1 ett regelverk där räkenskapsåret upprättas av ett förenklat 

årsbokslut och därför riktar sig denna kategori mot små svenska företag som har en 

nettoomsättning som understiger tre miljoner. (BFN 2012b) Företagen i denna kategori har få 

intressenter och därför behövs det inte en utvecklad redovisning. BFN har istället valt att 

förenkla redovisning för dessa företag då det oftast bara är företagsledaren och Skatteverket 

som är intressenter. Eftersom det gör Skatteverket till en viktig intressent har BFN valt att 

harmonisera reglerna efter skattelagstiftningen. (Drefeldt 2007) 

 

K2 är ett regelverk som riktar sig mot mindre företag i Sverige och kom år 2008 för 

aktiebolag och år 2009 för ekonomiska föreningar. (BFN 2013b) Definitionen av mindre 
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företag kan hittas i ÅRL i 1 kap. 3 §.  Där står det att enbart ett av de tre efterföljande kriterier 

som är: Ett mindre företag får inte ha mer än 50 anställda, balansomslutningen får inte 

överskrida 40 miljoner och nettoomsättningen får inte överskrida 80 miljoner, får överskridas 

för att ett företag ska betecknas som ett mindre företag. K2-regelverket har tydliga regler på 

hur redovisningen ska tillämpas då det är ett regelbaserat regelverk. Anledningen är att det ska 

underlätta, främst för redovisningskonsulterna som slipper göra antaganden och bedömningar 

som skulle behövts göras om det vore ett principbaserat regelverk. (Lennartsson 2012)  

 

K3 kommer att redogöras i ett eget avsnitt nedanför. 

 

K4 är regelverket som kommer att rikta sig mot de företag som är börsnoterade och tillämpar 

full IFRS i sin koncernredovisning (BFN 2012b). Det är IASB och Rådet för finansiell 

rapportering som är de som i huvudsak sätter normerna för de företag som innefattas av denna 

kategori och inte BFN (Grönlund, Tagesson och Öhman 2013).   

3.7 K3 

Då uppsatsen bygger på K3 kommer detta regelverk att presenteras nedanför.  

 

K3 kommer att bli det svenska huvudregelverket och därmed ersätta stor del av tidigare 

svensk redovisningsnormgivning. Regelverket kommer att vara principbaserat men trots detta 

är det mycket omfattande. (Abrahamsson, Arnell, Overud 2011) Strukturen på regelverkets 

remissutskick år 2010 kommer att till stor del vara oförändrad, sett till tidigare normgivning 

(Nilsson 2010a). Det allmänna rådet i K3:s remissutskick år 2010 är de punkter som kapitlen 

inleds med. Dessa följs sedan upp med kommentarer till detta råd. (Lundqvist 2011). I dessa 

återges en stor del av det allmänna rådet ordagrant och det allmänna rådet är fåordigt vilket är 

utmärkande för K3 (Nilsson 2010a). Utgångspunkten till K3 är att regelverket ska läsas 

parallellt med ÅRL detta gör att K3 ibland hänvisar till lag och ibland inte (Lundqvist 2011). 

Som det tidigare nämnts är K3 inspirerat av IFRS for SMEs och regelverket bygger till stor 

del på reglerna därifrån och kan till viss del ses som en översättning av det internationella 

regelverket (Nilsson 2010a). Detta håller dock inte Drefeldt och Törning (2012) med om då 

de anser att regelverket är anpassat efter svenska förhållanden och då främst genom ÅRL och 

IL. Det skiljer sig dessutom från IFRS for SMEs, enligt dem, genom att det kommer att bli 

huvudregelverket i Sverige medan IFRS for SMEs enbart är ett förenklat regelverk på samma 

sätt som K2. Detta medför att K3 kräver en tydligare och mer djupgående vägledning än vad 
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IFRS for SMEs gör och därför ska det ses som ett fristående allmänt råd mer än en 

översättning. Upprättandet av årsredovisningar i Sverige som ligger till grund för ÅRL bygger 

på EG-rättens fjärde direktiv och på bakgrund av detta får inte BFN:s utformande av K3 bryta 

mot ÅRL. BFN har därför under utformandet av K3 anpassat sig för att följa de lagkrav som 

återfinns i ÅRL. (Drefeldt och Törning 2012) 

 

De som ska tillämpa K3 är de företag som enligt ÅRL ska upprätta en årsredovisning. Mindre 

företag som enligt lag inte måste upprätta en årsredovisning får ändå välja att tillämpa K3 

men de måste då välja att tillämpa regelverket i sin helhet och inte bara ett fåtal olika delar av 

redovisningsreglerna. Eftersom K3 är ett principbaserat regelverk som det nämnts tidigare 

krävs det egna tolkningar av företagen för att följa de regler som finns. (Drefeldt och Törning 

2012) Det är främst i det andra kapitlet som det framgår att K3 är principbaserat då det är där 

definitioner och begrepp tas upp (BFN 2012c). 

 

Då K3 inte har svar på alla frågor krävs det att företagen följer K3:s tolkningshierarki, enligt 

Drefeldt och Törning (2012). De tar upp ett exempel i deras bok där de beskriver 

tolkningshierarkin om företaget har ett problem som rör redovisning av en transaktion, annan 

händelse eller förhållande. Företaget ska i detta fall söka tolkning enligt följande: 

 

”a) Bestämmelser i detta allmänna råd som behandlar liknande och relaterade 

transaktioner, händelser och förhållanden. 

b) Definitioner, grundläggande principer samt värdering av och kriterier i kapitel 

2 för att redovisa en tillgång, skuld, intäkt eller kostnad i balansräkningen 

respektive resultaträkningen. 

 

Om vägledning inte går att få enligt första stycket, får vägledning sökas i 

internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder. I det fallet ska även rekommendationer 

från Rådet för finansiell rapportering tillämpas.”  

Drefeldt och Törning (2012 s.28)   

 

Då K3 är ett principbaserat regelverk ska användaren med största möjlighet hitta sitt svar med 

hjälp av ovanstående b-alternativ. Att en användare ska behöva söka svar på sin oreglerade 
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fråga i IFRS eller IAS kommer inte att vara vanligt förekommande. (Drefeldt och Pramhäll 

2013).     

3.8 Regelbaserad och principbaserad redovisning   

Då K3 är ett principbaserat regelverk kommer innebörden av detta att beskrivas samt jämföras 

mot regelbaserad redovisning som är motsatsen. Även för- och nackdelar mot de båda 

regelverken kommer att redogöras under detta avsnitt.   

 

Det finns två modeller av olika karaktär som är utvecklade för att tolka de grundläggande 

principerna inom redovisningssystem. Den ena är regelbaseradredovisning som bygger på 

tydliga och välbeskrivna regler där det ligger lite ansvar på den som upprättar redovisningen, 

då det inte finns mycket utrymme för egna tolkningar eftersom principerna är få. Här ligger 

istället ansvaret på dem som har utvecklat reglerna till regelverket. Detta medför att den som 

tillämpar denna modell enbart behöver följa reglerna för att upprätta sin redovisning på ett 

korrekt vis. Den regelbaseraderedovisning tillämpas framförallt i USA och även det svenska 

regelverket K2 bygger på denna modell. Den andra modellen är principbaseradredovisning 

och den utgår främst från principer. Detta medför att ett stort ansvar ligger på användaren när 

den ska upprätta sin redovisning då denna måste göra egna tolkningar av principerna. Det 

finns alltså ingen bestämd redovisningspraxis utan användaren måste tillsammans med 

normgivaren och redovisningsprofession utveckla denna. Modellen är vanlig i Europa och den 

svenska redovisningstraditionen har denna som grund. Det är även denna som används inom 

K3. (Grönlund, Tagesson och Öhman 2013)    

 

Det finns för- och nackdelar med de två olika redovisningsmodellerna. En av de fördelar som 

finns med principbaseradredovisning är att det blir mer flexibelt för förändringar då de till stor 

del bygger på egna tolkningar. Ytterligare en fördel är att principbaseradredovisning ofta ger 

en bild som stämmer överens med den ekonomiska verkligheten. En av de nackdelar som 

finns med principbaseradenormgivning är att användarvänligheten kan minska då denna typ 

innehåller få vägledningar vilket gör användningen mer komplex. En annan nackdel är att 

denna redovisningsmodell kan leda till mer opportunistiskt beteende då redovisningen bygger 

på egna tolkningar vilket medför att ledningen kan utnyttja detta. Några av de fördelar som 

finns med regelbaseradredovisning är att vägledningen är fylligare och mer beskrivande. De 

finansiella rapporterna blir även mer jämförbara vilket är en fördel med denna redovisning. 

Regelbaseradredovisning ger även ett mer exakt svar på de frågor ledningen kan tänkas ha 
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och lämnar inte lika stort utrymme för tolkning. Dock finns det även begränsningar och 

nackdelar med detta regelverk. Några av dem är att dessa regler kan vara godtyckliga. 

Regelbaseradredovisning kan även leda till att de årliga rapporterna skiljer sig från hur det ser 

ut i den ekonomiska verkligheten. Då regelbaseradredovisning minskar utrymmet för egna 

tolkningar gör detta att det blir svårt att anpassa sig till förändringar vilket även kan ses som 

en nackdel. (Beest 2011)        

3.9 Normgivande organ 

För att ge läsaren en förståelse om vilka som är de normgivande organen i Sverige och genom 

detta kan påverka normgivningen kommer ett flertal av dessa att redogöras här. 

 

För att strukturera upp normbildningen samt anpassa denna till internationella förhållanden 

bildades Redovisningsrådet år 1989 och det är det som ligger till grund för den nuvarande 

strukturen för redovisningens normbildning. Eftersom IASB, genom deras införande av IFRS 

år 2005, har tagit över ansvaret för normgivning gällande koncernredovisning har RR:s ansvar 

minskat. För de som inte upprättar koncernredovisning är det BFN som har huvudansvaret för 

normgivningen i Sverige. Då de flesta företag tillhör denna kategori, mindre och medelstora 

företag, har BFN ett stort ansvar med utvecklande av K1-K3 då det är denna normgivning 

som kommer att bli och till viss del redan är hänförlig till dessa kategorier av företag. (Nilsson 

2005)  

3.9.1 Bokföringsnämnden  

Det är regeringen som väljer ut BFN:s ledamöter, och det är denna nämnd som har ansvaret 

för utgivningen av allmänna råd och informationsmaterial. Det är detta material som utgör 

vad företagen ska se som god redovisningssed när de ska upprätta deras bokföring och 

offentlig redovisning och det är BFN som har huvudansvaret för utvecklandet av denna sed. 

Denna nämnd består av elva personer varav en ordförande och en vice ordförande, de nio 

andra kommer från SIE-Gruppen (Standard Export Import), FAR, Finansdepartementet, 

Svenskt Näringsliv, Handelsbanken, LRF, SRF samt två från Skatteverket. De beslut som 

nämnden gör utreds av ett kansli. (BFN 2013d; BFN 2013e) BFN fungerar som ett allmänt 

råd och deras rekommendationer är inte ett krav för företagen att följa utan det är mer som en 

vägledning. Deras huvudområde är att ansvara för mindre och medelstora företags bokföring 

och bokslut. (Nilsson 2005)  
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3.9.1.1 Allmänna råd 

BFN har som ansvar att utforma allmänna råd inom sitt område. Allmänna råd är inte lagar 

utan ska istället ses som allmänna rekommendationer och riktlinjer om hur redovisningen ska 

hanteras. Det är av stor vikt att de allmänna råden är utformade på ett lätthanterligt sätt och att 

dessa är utformade för sitt ändamål. Detta eftersom de allmänna rådens mest grundläggande 

mål är att ge en enhetlig rättstillämpning och rättssäkerhet vilket de kan ge om de har 

adekvata lösningar på intressekonflikter som kan uppstå. För att de som använder sig av 

allmänna råd ska kunna upprätta sin bokföring på ett tillfredsställande sätt krävs det att det 

allmänna rådet är utformat på ett sätt där det ger tillräcklig information och vägledning. I den 

handbok som statsrådsberedningen upprättar nämns det att ett allmänt råd inte ska innehålla 

för mycket detaljer, eftersom detta kan göra det svårt för användaren att förstå. Det kan 

medföra onödiga extra kostnader för företagen, staten och de enskilda då användaren har svårt 

att tillämpa normgivningen. Därför kan det vara positivt för användaren om normgivningen är 

förenklad i form av färre men förstående regler. Dock är det viktigt att skilja på förenkling 

och minimalism. (Nilsson 2010a)  

3.9.2 Rådet för finansiell rapportering  

Redovisningsrådet bildades år 1989 och hade en viktig roll fram till år 2005. Under denna 

period bistod de med rekommendationer som överensstämde med IAS men med hänsyn till 

svensk skattelagstiftning. På grund av nya bestämmelser inom EU minskades RR:s inflytande 

eftersom bestämmelserna var att IAS/IFRS blev obligatoriska. (Nilsson 2010) 

    

Nilsson (2010) skriver att Rådet för finansiell rapportering (RFR) trädde i kraft år 2007 då det 

gamla Redovisningsrådet officiellt lades ner. RFR har som uppgifter att, för de största 

noterade företagen, utveckla god redovisningssed samt att, som de själva uttrycker det 

”Internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor” (Nilsson 2010 

s.74). Detta medför att RFR fungerar som en väsentlig roll till de internationella normer som 

IASB lägger fram då dem ansvarar för de svenska åsikterna mot dessa. Rekommendationerna 

som RFR lägger fram innehåller till huvuddel hur moderbolagens redovisning ska utformas i 

de börsnoterade koncernerna samt de svårigheter som kan uppstå när ÅRL och IFRS 

kolliderar. Dock är dessa rekommendationer begränsade. (Nilsson 2010)  

3.9.3 FAR 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) grundades redan år 1923, en bidragande orsak till 

detta var det ökade behovet av revisorer efter den nya aktiebolagslagen som krävde revision. 
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Genom en gemensam vision beslutade FAR och Svenska Revisorsamfundet (SRS) år 2006 att 

slå ihop sig. I början gick organisationen under namnet FAR SRS men år 2010 valde de att 

endast använda Far som senare blev FAR. (FAR 2013a) Organisationen arbetar både 

nationellt och internationellt. De ger ut rekommendationer samt erbjuder utbildning och 

jobbar inom remissverksamhet. Detta görs för att utveckla revisions- och 

rådgivningsbranschen. Enligt deras hemsida har de runt 6500 medlemmar som är 

auktoriserade och godkända inom olika områden, bland annat revisorer, skattekonsulter samt 

specialister inom hållbarhetsredovisning. (FAR 2013b) FAR har tidigare gett ut 

rekommendationer i redovisningsfrågor, det började redan under efterkrigstiden. Deras 

rekommendationer ligger till grund för begreppet god redovisningssed för större aktiebolag. 

FAR arbetar även med att sammanställa lagar och normer från IASC/IASB, International 

Federation of Accountants (IFAC) och Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) 

olika delar av redovisning, dessa ges ut i samlingsvolymer varje år. (Nilsson 2005) 

3.9.4 Skatteverket 

En av Skatteverkets uppgifter är att ansvara för beskattningen i landet, det är dock inte de som 

sätter skattenivån utan de ansvarar för att få in skatterna. De sköter bland annat 

inkomstskatten, mervärdeskatten, socialavgifter samt skatt på näringsverksamhet. Då 

Skatteverket är en fristående myndighet ansvarar de fullt ut för de skattefrågor som ställs, utan 

påverkan från regeringen. Men även om de är en fristående myndighet är de fortfarande under 

regeringen, och lyder under dem. (Skatteverket 2013a) Skatteverket jobbar mot att förmedla 

information för att ge tillräcklig vägledning till medborgare vilket för med sig en minskad risk 

för skattefel. De jobbar kontinuerlig med ett förebyggande mål, där målet är att det ska bli rätt 

från början. (Skatteverket 2013b) Skatteverket har en bidragande roll i normbildningen då de 

ansvarar för den beskattning som görs i Sverige. Anledningen till deras bidragande roll är att 

beskattningen och redovisning är kopplade till varandra. Deras inflytande roll är speciellt 

inom god redovisningssed. Som tidigare nämns har Skatteverket två representanter i BFN, 

och detta är ytterligare en orsak till deras goda ställning inom normbildningen. Även om de 

inte själva utformar redovisningsnormer har de ändå ett indirekt inflytande. (Nilsson 2005; 

BFN 2013e)  

3.10 Lobbying 

Under detta avsnitt kommer lobbying att beskrivas för att ge läsaren en ökad förståelse för de 

påverkningsfaktorer som kan påverka standardsättarorganisationer.  
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Det är komplext när nya redovisningsregler ska utformas då den process som görs för att få 

fram nya regler delvis kan ses som en politisk aktivitet. Som alltid när nya regler kommer 

fram, är det många som tycker till. Individer och organisationer vill gärna få fram sina egna 

åsikter och påverka det slutliga resultatet till sin fördel. (Stenka och Taylor 2010) Även 

Törnqvist, Lumsden och Marton (2000) menar att det är viktigt att ta hänsyn till de politiska 

aspekter som finns under utvecklingsprocessen av normgivning. De skriver att Horngren 

(1973) belyst detta, då han menar att de politiska handlingarna är en lika stor del som de 

logiska och empiriska övervägandena när det kommer till utvecklandet av normgivning. 

Anledningen är att de som berörs av normerna är de som accepterar dessa. (Törnqvist, 

Lumsden och Marton 2000) Individer och organisationer vill antigen påverka eller försöka 

hindra de nya reglerna som kommer, som i det här fallet är normgivningen BFN har lagt fram. 

Detta är vad som kallas för lobbying. Lobbying är med andra ord det påtryckningsarbete som 

utförs mot en standarsättarorganisation. (Stenka och Taylor 2010) Lobbying utspelar sig för 

standardsättandeorganisationer i situationer där de ska införa ett nytt regelverk eller nya 

standarder, alternativt ändra de befintliga standarder som redan finns (Zeff 2010). Detta kan 

ses i uppsatsens fall då K3 kommer att utgöra en ny standard och omfatta vissa delar som inte 

redan finns reglerade.     

 

Enligt Stenka och Taylor (2010) är den mest synliga formen av lobbying de skriftliga svar 

som kommer in när olika intressegrupper får möjlighet att tycka till om det nya 

regelverksförslaget. Denna form av lobbying är vad Georgiou (2004) kallar för direkt 

lobbying, då olika instanser kan tycka till, då gärna genom remissvar, och genom detta sätt 

påverka standardsättarorganisationen. Det finns även andra former av direkt lobbying till 

exempel möten och telefonkonversationer med standardsättandeorganisationer. Den andra 

formen av lobbying är en indirekt metod, då det inte är intressegruppen själva som för fram 

sina åsikter utan det är någon extern som uttrycker dessa på begäran från intressegruppen. 

Exempel på metoder inom indirekt lobbying är att föra fram sina kommentarer genom media, 

låta andra organisationer föra fram ens egen talan eller sponsra forskningsprojekt. Den 

metoden lobbyisten väljer beror på vilken av metoderna som är mest effektiv och ger mest 

påverkningskraft. (Georgiou 2004) Även Watts och Zimmerman (1979) påpekar att det finns 

direkt och indirekt lobbying som kan användas när en intressent vill påverka 

redovisningslagstiftningen.   
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Georgiou (2004) skriver att timing även är en viktig faktor att tänka på när det kommer till 

lobbying och att om lobbyisten försöker att påverka standardsättaren i ett tidigt stadie blir den 

ofta mer effektiv. När IASB skulle utveckla IFRS kunde det urskiljas sex steg av lobbying 

(Georgiou 2010). Dessa var: 

 

1. Formuleringsstadie, Här avgörs det om normgivningen bör utvecklas eller inte, om 

majoriteten av rösterna är ja leder detta oss vidare till steg två. 

2. Upprättande av diskussionsunderlag, Här tas diskussionsunderlaget fram av en 

projektledare som ofta har hjälp av en grupp av rådgivare. Detta underlag måste 

godkännas på samma sätt som formuleringsstadiet 

3. Publicering av remissförslag, Här skickas förslaget ut på remiss till de intressenter 

som på något sätt berörs av normgivningen där de vill få in deras synpunkter. 

4. Anmaning av remissvaren, Här genomarbetas de kommentarer som har kommit in 

samt andra åsikter som kan ha kommit in genom offentliga utfrågningar. Det material 

som inkommit används för att utarbeta utkastet och måste sedan godkännas. 

5. Publicering av utkastet, Här får allmänheten kommentera utkastet. 

6. Antagande av normgivningen, Här görs en analys av alla inkomna åsikter som 

används i utvecklingen av normgivningen som sedan måste godkännas. 

 

De tre första stegen tillhör det tidiga stadiet medan de tre sista tillhör det senare stadiet. Det är 

inte obligatoriskt att offentliggöra och låta allmänheten ta del av steg två och tre här ovanför. 

(Georgiou 2010)         

3.11 Intressentmodell 

Under detta avsnitt kommer intressentmodellen och teorier kring denna att redogöras för att 

ge läsaren en ökad förståelse för hur dessa påverkar ett företag samt ge en överblick över 

vilka instanser som är K3:s intressenter. 

 

Bourne och Walker (2005) skriver att en intressent kan tillföra kunskap till företaget genom 

dennes åsikter och det stöd den kan ge och intressenten kan därför ses som en tillgång för 

företagen. Fassin (2009) tar upp en klassisk definition på vad en intressent är, som han själv 

även beskriver som den mest accepterade och använda definitionen. Definitionen lyder som 

följande: Att det är grupper eller en individ som ‘‘...can affect or is affected by the 

achievement of an organisation’s objectives’’ (Fassin 2009 s.116). Det finns tre olika typer av 
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inflytande och påverkning som en intressent kan ha mot ett företag, eller i uppsatsens fall 

regelverket. Den första är ”positions påverkan” vilket innebär att intressenten besitter någon 

form av formell auktoritet och kan påverka genom detta. Positions påverkan brukar oftast 

utövas av en organisation eller lagstadgande myndighet. Den andra typen är ”personlig 

påverkan”. Denna brukar karakteriseras utifrån personliga relationer och lojalitet. Den sista 

påverkningsfaktorn är ”politisk påverkan”. Denna faktor kan uppstå genom kontrollering 

över de beslutprocesser som tas för att nå de gemensamma målen. (Bourne och Walker 2005)     

 

Intressentmodellen togs fram av Freeman som ville visa det visuella sambandet mellan 

företaget och dess intressenter på ett enkelt och överskådligt, men samtidigt kraftfullt sätt. 

Modellen bygger delvis på ”input-output modellen”. Den modell bygger dock enbart på fyra 

intressenter vilka är leverantörer, anställda, aktieägare och kunder. De tre förstnämnda är de 

som producerar det som förs in i företaget och alltså står för ”the input”. Kunderna är de som 

fångar upp det som kommer ut från företaget och representerar ”the output” i modellen. 

Freeman ansåg dock att det var flera aktörer som påverkade företaget och samtidigt även 

påverkades av företaget och la därför till ett flertal intressenter. Han skapade även en 

tvåvägskommunikation dem emellan. De intressenter som han la till var staten, 

konkurrenterna och samhället. (Fassin 2009)   

 

I figuren nedan illustreras Freemans ursprungliga intressentmodell: 

   

Figur 3: The original stakeholder model Freeman (1984) refereras i Fassin (2009 s.115)   

Företaget 

Regeringen/
Staten 

Konkurrenter 

Kunder 

Anställda samhället 

Leverantörer 

Aktieägare 
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K3 

Lärosäten 

- Uppsala 
universitet 

-Handels-högskolan 
i Göteborg 

Företags-
främjande 

organisationer 

- SSIH 

- Bolagsverket 

- Svenskt Näringsliv 

- LRF 

- NNR 

Revisorer, 
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experter 

- Ingblad och 
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- SRF 

-FAR 

Staten 

- Skatteverket 

 

Bygg/Fastighets-
organisationer 

- Castellum 

- Sveriges Byggindustrier 

Fastighetsägarna  Sverige 

- Svenska Bostäder 

- SABO 

- SBC 
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- Riksidrottsförbundet 

- Hyresgästföreningen 
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- SiS 

Finansiella 
Föreningar 

- Finansbolagens 
förening 

Som figuren ovan visar och även den ovanstående texten, innefattar intressentmodellen en 

tvåvägskommunikation. Detta visar sig genom att intressenterna och företaget ger och tar av 

varandra. Ett exempel är de anställda och företaget där det sker ett byte genom lön och 

arbetskraft. (Grönlund, Tagesson och Öhman 2013)     

3.11.1 Uppsatsens intressenter 

Bourne och Walker (2005) skriver att en intressent ofta kännetecknas av någon som påverkas 

av ett projekt, eller i detta fall den nya normgivningen, och ges en moralisk rättighet att få 

påverka resultatet. De intressenter som kommer att tas upp i uppsatsens är därför de som på 

något sätt kommer att påverkas av den nya normgivningen och även har fått möjlighet i form 

av remissvar att ge sina åsikter på utformningen. Bourne och Walker (2005) skriver även att 

de som ansvarar för projekten, i uppsatsens fall BFN, vill hitta sina intressenter för att kunna 

ta hjälp av dessa för att få en förståelse för deras förväntningar på i detta fall K3. BFN har 

därför ansvar att ta deras remissvar i beaktning för att kunna nå det slutliga målet med en 

fullständig normgivning som kan tillämpas på ett tillfredsställande sätt.  

Nedan redogörs en intressentmodell som är anpassad efter uppsatsens syfte och redogör de 

remissinstanser som lämnat svar rörande K3 och som kommer att behandlas under 

empiridelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Modifierad intressentmodell 
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Som figuren ovan visar är det intressenter från flera olika branscher som har bidragit till K3:s 

utveckling. För att nå uppsatsens syfte har den ordinarie intressentmodellen modifieras en 

aning och kärnan i intressentmodellen är i detta sammanhang inte ett företag utan den utgörs 

av K3-regelverket. Sedan har det valts att kategorisera in intressentgrupperna i följande 

kategorier: Staten, Bygg/fastighetsorganisationer, Revisorer, konsulter och experter, 

Finansiella föreningar, Företagsfrämjande organisationer, Lärosäten, och Övriga. I empirin 

kommer dessa intressenters åsikter att redogöras och sedan analyseras inom de olika 

kategorierna i analysdelen.    

3.12 Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning inom området att redogöras för att ge en utgångspunkt i 

uppsatsen om vad det redan finns forskat om inom området och vad denna forskning har 

bidragit till.  

3.12.1 Forskning inom normgivning 

Det är ett flertal svenska forskare som har studerat hur normsättningen i Sverige går till och 

vilka som är med och påverkar denna process. Nedan kommer tre av dessa forskares studier 

att presenteras. Först ut är Jönsson (1985) som följs upp av Sandin (1988) och avslutningsvis 

kommer Törnqvists, Lumsdens och Martons (2000) studie att redogöras.  

Jönsson (1985) har genomfört en forskning som syftat mot att ta reda på vilka som utgör 

”redovisningseliten” i Sverige och hur stor påverkan dessa har på utvecklingen av 

redovisningspraxis. Denna forskning publicerades bland annat i boken Eliten och normerna. 

Han använde sig av ”the reputational method” för att ta reda på vilka som var auktoriteter 

inom området som han sedan intervjuade. Denna metod ledde främst fram till att personer 

som hade ett bra anseende snarare än deras professionella kompetens utgjorde eliten men 

resultatet visade dock på att det fanns kopplingar mellan dessa två faktorer. Elitens fördelning 

på kategorier var nio redovisare vilket utgjorde 23 %, tolv rådgivare vilket utgjorde 31 %, 

opinionsbildarna var även de tolv stycken och utgjorde därför också 31 % och slutligen var 

det sex normskrivare som alltså utgjorde 15 %. Efter att han hade fått fram sin elit undersökte 

han hur dessa såg på sig själva. Jönsson (1985) frågade sina respondenter i studien om vad 

som krävdes för att bli en auktoritet inom normgivning av redovisningsregler. Resultatet han 

fick fram tydde på att det var nödvändigt att ha en typ av plattform för att bli en auktoritet. 

Dock var detta inte tillräckligt utan det behövdes även flera egenskaper i form av bland annat 

engagemang, kompetens och intresse. Han valde även att undersöka vad respondenterna ansåg 
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om stabiliteten bland auktoriteterna där resultatet visade på att de som återfanns på toppen 

även höll sig kvar en längre tid trots att de inte debatterat inom områdena på länge. (Jönsson 

1985) 

 

En uppföljning av Jönssons studie publicerades i Balans år 1988 av Sandin. Han använde sig 

av samma urval som Jönsson för att se vilka som fortfarande ansågs tillhöra 

”redovisningseliten” och hur denna hade förändrats. Han fick en aningen svagare respons än 

Jönsson då vissa inte längre ansåg sig tillhöra målgruppen. Det han dock kunde urskilja var att 

många namn var fortfarande detsamma som tidigare i Jönssons studie. Bland annat var Per 

Hanner fortfarande orubblig i toppen. En sak som Sandin (1988) reflekterade över var att Bo 

Fridman klättrat sig upp på tredje plats på listan över redovisningseliten i Sverige från att inte 

ens ha utgjort topp tio i Jönssons tidigare studie. Han ställde sig frågande till vad detta kunde 

bero på, om det hade någon betydande anledning som kunskapsauktoritet eller professionell 

respekt eller om det berodde på att han var duktig i golf. Detta var något som inte besvarades i 

Sandins (1988) studie utan det lämnades öppet. (Sandin 1988)   

 

Törnqvist, Lumsden och Marton (2000) har forskat om hur organisationsstrukturen ser ut hos 

normsättarna i Sverige. De som har studerats är Föreningen för utvecklandet av god 

redovisningssed,
2
 BFN, FAR, Finansinspektionen och Sveriges Finansanalytikers Förening. 

Törnqvist, Lumsden och Marton (2000) har studerat deras målsättning, organisationen, 

kontaktytor, representation av olika intressenter, finansiering, produktion och arbetsprocess 

vid framtagande av normer. De har kommit fram till att på grund av att det finns ett flertal 

normsättare i Sverige kan det bli komplicerat att veta vilka som har ansvaret inom vilket 

område och det blir lätt att de olika organen går över på varandras revir. Detta är ett problem 

som inte finns i till exempel USA nämner Törnqvist, Lumsden och Marton (2000) då dessa 

bara har en normsättare. De har även kommit fram till att intressenterna kan påverka mer 

genom införandet av ”hearing”. De kom slutligen fram till i deras studie att det måste tas 

hänsyn till både institutionella förhållanden och politiska aspekter när utvecklingen av 

redovisningsnormer studeras.       

3.12.2 Magisteruppsatser om K-projektet 

Nedan kommer två magisteruppsatser rörande K3 från olika svenska högskolor att presenteras 

för att belysa vad andra studenter redan har redogjort gällande K3:s utvecklande. 

                                                           
2
 Föreningen för utvecklande av God redovisningssed består av BFN, FAR och Sveriges industriförbund (SI) 
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Saric och Jonsson (2011) från högskolan i Borås har skrivit en magisteruppsats kring vad de 

olika remissinstanserna tyckte om K3. De har använt en kvalitativ metod där det empiriska 

materialet har bestått av BFN:s inkomna remissvar. Deras urval har bestått av 13 

remissinstanser. Resultatet av deras studie är att instanserna överlag är positivt inställda till att 

BFN ska utforma K3. De flesta är dock missnöjda med hur lite K3 överensstämmer med IFRS 

for SMEs men att det troligtvis beror på att BFN har varit tvungna att ha den svenska 

normgivningen i beaktning. Det som Saric och Jonsson har kommit fram till som har varit 

mest kritiserat gällande K3 är användarvänligheten och bristfälligheten i regelverkets upplägg.   

 

I en studie som har gjorts från Linköpings Universitet på magisternivå skriven av Johansson 

och Johansson (2010) har det undersökts vad potentiella K3-företag anser om K3, där de via 

en kvalitativ metod har gått ut och intervjuat fyra företag samt BFN. Det resultat de har fått 

fram är att företagen varit positiva till harmoniseringen och att komma närmre de 

internationella reglerna. Samtidigt har de ställt sig emot de förenklingar som gjorts och anser 

att det viktigaste i slutändan är den finansiella rapportens innehåll. De regler som har blivit 

anpassade efter lagen har företagen haft lättare att acceptera och ställt sig positiva emot och 

där drogs slutsatsen att det var på grund av att dessa regler är dem som företagen är vana vid 

och redan tillämpar idag. I intervjun med BFN fick Johansson och Johansson fram att FAR, 

SRF, Svenskt Näringsliv och Skatteverket var de viktigaste instanserna. De lyssnade 

naturligtvis på de övriga instanserna också, som kom från både privatpersoner och annat håll, 

men det var de fyra nämndas åsikter som vägde tyngst.   
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4. EMPIRI 

Under detta kapitel kommer instansernas åsikter och argument rörande K3 som återfinns i 

deras remissvar att presenteras. De kommer att redogöras i tre olika kategorier, Strukturen 

och användarvänligheten, K3 i förhållande till IFRS for SMEs, och K3 i förhållande till 

svensk normgivning.  

4.1 Struktur och användarvänlighet 

Riksidrottsförbundet skrev i deras remissvar att de ansåg att det var viktigt att det nya 

regelverket blev tydligt och inte lämnade utrymme för speciellt många egna tolkningar. Detta 

eftersom de har många medlemmar som är ideellt aktiva som ansvarar för redovisningen. Det 

här var tyvärr något som BFN, av remissvaren att döma, inte lyckades med. Strukturen och 

användarvänligheten i K3:s remissutskick år 2010 mötte nämligen mycket motstånd från i 

princip alla remissinstanserna. Den enda instansen som var positiv till strukturen som 

beskrivits under avsnitt 3.7 K3 i referensramen var Bolagsverket.  

4.1.1 Allmänt råd och kommentarer 

Kommentarerna i förhållande till det allmänna rådet är något som har kritiserats starkt och 

både FAR, Handelshögskolan i Göteborg, Ingblad och Lundqvist, LRF, SABO, Svenska 

Bostäder, Skatteverket, SRF, Sveriges Byggindustrier, SSIH och Uppsala universitet 

argumenterar för att den upprepning av det allmänna rådet som finns i kommentarerna bör 

uteslutas eftersom detta minskar användarvänligheten. Ingblad och Lundqvist anser att 

upprepningen är något som enbart ökar volymen på K3-regelverket vilket medför att det blir 

en tung och svår läsning för användaren. LRF skriver att kommentarerna till ett allmänt råd 

enbart ska komplettera rådet och därför är denna upprepning obegriplig. Detta är en åsikt som 

SRF delar då de skriver att kommentarerna inte ska upprepas eftersom de då inte tillför något 

som är deras faktiska syfte. FAR, Ingblad och Lundqvist, Svenska Bostäder, Skatteverket, 

Sveriges Byggindustrier, Svenska kyrkan, Näringslivets Regelnämnd och Uppsala universitet 

argumenterar även för att placeringen av kommentarerna bör ändras för att göra regelverket 

mindre svårläst. FAR, Svenska Bostäder och Sveriges Byggindustrier har gett ett förslag för 

att lösa detta problem för att K3:s struktur ska förbättras och bli mer förståelig. Detta är att 

BFN borde placera kommentarerna direkt under varje punkt i det allmänna rådet istället för 

som det ser ut nu. Om strukturen ändras på det här sättet tror de att användaren skulle slippa 

att bläddra fram och tillbaka i texten. Skatteverket anser dock att kommentarerna bör utgöra 
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grunden i vägledningen och att det allmänna rådet istället ska bifogas efter kommentarerna för 

att öka användarvänligheten.  

4.1.2 Hänvisning till svensk lag 

Även när det kommer till hänvisningen av svensk lag är det många remissinstanser som är 

missnöjda. Både FAR, Handelshögskolan i Göteborg samt Ingblad och Lundquist ger näst 

intill ordagrant överstämmande kritik då de anser som både FAR och Handelshögskolan i 

Göteborg uttryckte sig: 

 

”...Ibland sker hänvisning till lag, ibland citeras lag, ibland refereras lag 

och ibland har text hämtas från förarbeten”. 

FARs remissvar s. 4, Handelshögskolan i Göteborgs remissvar s.3 

  

Denna hänvisning är något som de tre remissinstanserna är överens om försvårar för 

användaren att förstå och ta till sig när lagen ska läsas parallellt och inte. Deras åsikter delas 

även av tre andra remissinstanser som uppgett att hänvisningen till lag är komplicerad. SABO 

är en av dessa instanser, och de tycker att strukturen som K3 har gör att användaren måste ha 

lagtexten framför sig för att kunna tillämpa regelverket. Även Svenska Bostäder upplever att 

användaren till stor del måste ha lagtexten framför sig och anser därför att BFN borde återge 

lagtexten mer i K3. Den tredje instansen är SCB som tycker att vägledningen blir svårläst på 

grund av sin hänvisning till lagen eftersom detta medför att användaren måste vara kompetent 

för att klara av att tillämpa regelverket. 

4.1.3 Innehållets mängd 

Svenska kyrkan efterlyser ett fylligare K3 då de tror att det skulle medföra att det blir enklare 

att tillämpa regelverket. Detta är något som Näringslivets Regelnämnd instämmer i då de 

skriver att K3 till stor del är kortfattat och de skulle gärna se en utökning av materialet. Även 

LRF anser att K3 på många ställen är, som de själva uttrycker det, ”minimalistiskt”. Uppsala 

universitet är ytterligare en instans som till stor del delar dessa åsikter och menar att enbart för 

att K3 innehåller färre regler blir det inte automatiskt enklare att tillämpa. Snarare är detta 

något som kan göra det mer komplicerat för användarna, speciellt de i mindre företag, då de 

själva måste utföra egna tolkningar och bedömningar skriver de i deras remissvar. Uppsala 

universitet, Svenska Bostäder, SABO och SCB skulle gärna se en utökning av antalet exempel 

i K3 då de tror att detta skulle underlätta det nu rätt svårtillämpade regelverket. SABO 

uttrycker att vägledningens självständiga överlevnad hänger på mer exempel och mer 
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utförliga förklaringar i kommentarerna vilket även Svenska Bostäder tycker. En del som flera 

instanser tycker behöver utökas är varulager. Detta uttrycks nämligen i SCB:s, SRF:s och 

LRF:s remissvar där det nämns att det är svårt att lyckas förstå hur värderingen av lager ska 

ske med hjälp av enbart det allmänna rådet.  

 

Uppsala universitet saknar någon form av inledning alternativ förord där de gärna skulle se en 

allmän presentation om till exempel K-projektet, skillnader mellan K2 och K3, samhörigheter 

med IFRS for SMEs och grunderna för K3. SCB saknar en innehållsförteckning och 

kapitelindelning som skulle kunna medföra en lättare och mer förklarande struktur.  

4.1.4 Positivt 

Trots att K3:s struktur till störst del fick ta emot kritik var det en instans, vilket nämndes i 

empirins inledning, som var positiva till denna. Detta var Bolagsverket som var tillfreds med 

både antalet exempel och vägledningen som de såg som användarvänlig. Tillskillnad från 

många av de andra instanserna som tyckte att kommentarernas placering var olämplig, ansåg 

Bolagsverket att placering av kommentarerna bidrog till en enklare läsning. 

 

Nedan presenteras en figur som redovisar hur många som var positivt och negativt inställda 

till K3:s struktur och användarvänlighet samt hur många av instanserna som valt att inte 

kommentera den alls i sitt remissvar.  

 

 Positiv Negativ Inget svar 

Bolagsverket X   

Bonnierkoncernen  X  

SBC  X  

Castellum   X 

FAR  X  

Fastighetsägarna Sverige   X 

Finansbolagens Förening   X 

SiS  X  

Handels i Göteborg  X  

Hyresgästföreningen   X 

Ingblad och Lundqvist  X  

LRF  X  
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Näringslivets Regelnämnd  X  

Riksidrottsförbundet   X 

SCB  X  

Skatteverket  X  

SRF  X  

Svenska Bostäder  X  

Sveriges Byggindustrier  X  

Svenska kyrkan  X  

Svenskt Näringsliv  X  

SABO  X  

SSIH  X  

Uppsala universitet  X  

Summa: 1 18 5 

Figur 5: Andelen negativa, positiva och ingen åsikt rörande strukturen 

 

Som figuren ovan visar är de flesta instanserna negativt inställda till strukturen och 

användarvänligheten.  

4.2 K3 i förhållande till IFRS for SMEs 

I referensramen har det framkommit att K3 till stor del har sin utgångspunkt i det 

internationella regelverket IFRS for SMEs. Detta är det många av remissinstanserna som 

välkomnar. Finansbolagens Förening, Handelshögskolan i Göteborg, Hyresgästföreningen, 

Ingblad och Lundqvist, LRF, SRF, Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd är de 

som uttryckt sig om denna utgångspunkt och alla har positiva åsikter kring det. 

Handelshögskolan i Göteborg ser detta som speciellt positivt då de tror att det kommer att 

medföra att flera internationella studenter kan tänka sig att läsa redovisning hos dem. Detta 

eftersom det underlättar undervisningen för dessa utbytesstudenter om de har samma/liknande 

redovisningsregler i sitt hemland. Även LRF uttrycker sina positiva tankar kring detta, då de 

menar att företagen blir allt mer globaliserade och att upprätta ett regelverk som till stor del 

bygger på internationella regler medför en avsevärt lättnad för dessa. Detta är något som även 

Svenskt Näringsliv skriver om då de tror att det kan innebära att fullgörelsekostnader kan 

begränsas. Dessa åsikter delas även till stor del av Näringslivets Regelnämnd. 
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4.2.1 Avvikelser i K3 mot IFRS for SMEs       

De flesta av instanserna har uppgett att de förstår att K3 måste skilja sig mot IFRS for SMEs 

på vissa punkter när det kommer till svensk lag och då främst ÅRL, IL och ABL. Dock anser 

ett flertal av dessa att regelverket faktiskt skiljer sig mot IFRS for SMEs trots att det inte är 

motiverat i svensk lag vilket är något de kritiserar och ifrågasätter. Dessa instanser är FAR, 

Handelshögskolan i Göteborg, Ingblad och Lundqvist, SABO, SRF, Sveriges Byggindustrier 

och Castellum. FAR har valt att dela upp dessa avvikelser som de har hittat i strukturell 

karaktär och väsentlig karaktär. När det kommer till den strukturella karaktären är det bland 

annat kapitel 23 som kritiserats då de menar att vissa stycken har flyttats om utan att det 

egentligen har givet en ny innebörd vilket då gör att FAR ifrågasätter varför BFN måste ändra 

strukturen. Även Ingblad och Lundqvist och Handelshögskolan i Göteborg ser problem med 

avvikelserna som finns i kapitel 23. De avvikelser som FAR anser är av väsentlig karaktär är 

de som faktiskt ger K3 en helt annan innebörd än vad IFRS for SMEs har och som inte är 

motiverade i svensk lag. Ett exempel som både de och Handelshögskolan i Göteborg tar upp 

är punkt 23.7 byte av varor och tjänster. FAR ifrågasätter varför b-punkten inte har tagits 

med. Ingblad och Lundqvist ställer sig även kritiska till att K3 på vissa ställen inte bygger på 

en översättning av IFRS for SMEs utan att text från RR har använts istället. Både Castellum, 

SABO och Sveriges Byggindustrier ställer sig frågande till att K3 är hårdare i sina regler än 

både IFRS for SMEs och IAS 40. Detta när det kommer till kravet på upplysningar av 

förvaltningsfastigheter då användarna enligt K3 måste lämna upplysningar om varje fastighet 

vilket inte är ett krav i varken IAS 40 eller IFRS for SMEs. Uppsala universitet vill även 

poängtera att de skillnader som finns på grund av svensk lag kan medföra problem för 

företagens intressenter, och ger att K3 måste ta hänsyn till skattemässiga ventiler som förslag 

på ett sådant problem.  

 

Svenska kyrkan skulle gärna se att det framkommer tydligare när regelverket är tänkt att 

stämma överens med ÅRL och när det ska stämma överens med IFRS for SMEs. Även 

Svenskt Näringsliv skulle vilja ha vissa tydliggörande. Dessa är när det kommer till om K3 

avviker eller överensstämmer med IFRS for SMEs då de tror att det är något som användarna 

efterfrågar och att detta skulle underlätta för dem. Här skriver de att detta är tänkt att speciellt 

rikta sig mot de koncerner som verkar internationellt. Bolagsverket skulle även vilja se att 

BFN tydliggör och för en diskussion kring underskrifter i årsredovisningar och gärna ger det 

ett eget avsnitt, eftersom de dagligen får flera frågor rörande ämnet. Både FAR och SRF 

skulle gärna vilja se att fler av de tilläggsupplysningar som finns i IFRS for SMEs borde 
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översättas och tillämpas i K3. Dock skriver FAR att de förstår att det troligen beror på 

förenklingsskäl som dessa tilläggsupplysningar inte har bifogats men de tror att dessa ändå 

skulle kunna tillföra nyttig information för användarna när de ska upprätta sina 

årsredovisningar.    

4.2.2 Tillämpning av IFRS for SMEs 

Finansbolagens Förening och SSIH skulle vilja ge det som en möjlighet för de företag som 

vill, att få tillämpa IFRS for SMEs, när det kommer till upprättandet av sina 

koncernredovisningar istället för det i dagsläget tvingade huvudregelverket K3. Detta anser 

SSIH vore rimligt då de från erfarenhet sedan tidigare vet att det är skillnad mellan att skriva 

att koncernredovisningen har upprättats enligt strikt IFRS for SMEs och K3.  

4.2.3 Översättningsproblem 

Både FAR, Handelshögskolan i Göteborg och Ingblad och Lundqvist är bekymrade över de 

översättningsproblem som finns lite här och var i K3-regelverket. Ingblad och Lundqvist 

anser att dessa problem medför att K3 får en annan innebörd än vad IFRS for SMEs har på 

grund av dessa språkbrister. De anser därför att detta är något som måste ses över då de ger 

regelverket ett felaktigt innehåll. Handelshögskolan i Göteborg skulle även gärna se att de 

termer och definitioner som återfinns i IFRS for SMEs även bör översättas och förklaras i K3.   

4.2.4 Hänvisning till full IFRS  

I referensramen beskrivs K3:s tolkningshiearki om användaren har en fråga som inte finns 

besvarad. Här ges det, som vägledning i tredje hand, att användaren ska söka svar i full IFRS. 

Detta är något som ett flertal remissinstanser har reagerat på och ifrågasätter. De 

remissinstanser som har lämnat sina åsikter om detta är Hyresgästföreningen, Ingblad och 

Lundqvist, LRF, SABO och Skatteverket. Hyresgästföreningen menar här att detta medför att 

användarna måste ha kunskap i IFRS vilket är ett krav som BFN troligtvis inte ska ställa, 

vilket är en åsikt som även Ingblad och Lundqvist delar. LRF anser att det ska räcka att söka 

hänvisning i det andra steget eftersom regelverket är principbaserat. Skatteverket tror att 

denna punkt skulle kunna medföra att företag väljer att använda sig av IFRS när de passar 

dem och vill att punkten helt ska tas bort eftersom IFRS inte är anpassat efter de förhållanden 

som råder i Sverige. 

 

Nedan presenteras en övergripande figur över vad instanserna ansåg om att K3 hade sin 

utgångspunkt i IFRS for SMEs. 

 



40 
  

 Positiva Negativa Inget svar 

Bolagsverket   X 

Bonnierkoncernen   X 

SBC   X 

Castellum   X 

FAR   X 

Fastighetsägarna Sverige   X 

Finansbolagens Förening X   

SiS   X 

Handels i Göteborg X   

Hyresgästföreningen X   

Ingblad och Lundqvist X   

LRF X   

Näringslivets Regelnämnd X   

Riksidrottsförbundet   X 

SCB   X 

Skatteverket   X 

SRF X   

Svenska Bostäder   X 

Sveriges Byggindustrier   X 

Svenska kyrkan   X 

Svenskt Näringsliv X   

SABO   X 

SSIH   X 

Uppsala universitet   X 

Summa: 8 0 16 

Figur 6: Andelen positiva till K3:s utgångspunkt i IFRS for SMEs 

Som figuren ovan visar tar de flesta instanserna ingen ställning till att utgångspunkten till K3 

är i IFRS for SMEs men de som gör det är alla positiva. 

4.3 K3 i förhållande till svensk lag 

Som det nämnts i referensramen får inte normgivning avvika från de regler som står skrivna i 

svensk lag. De flesta instanserna är dock eniga om att K3 avviker från ÅRL på flera ställen 

men det område som oftast nämns är extraordinära poster. LRF anser att BFN går utanför sitt 
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kompetensområde när de avviker från ÅRL och menar att detta kan skapa problem. FAR 

skriver att även om IFRS for SMEs förbjuder extraordinära poster ska ÅRL som bygger på 

det fjärde direktivet följas. ÅRL kräver i vissa fall att de extraordinära posterna ska redovisas. 

LRF och FAR får även stöd från Handelshögskolan i Göteborg, Ingblad och Lundqvist, 

Skatteverket, SRF samt Svenska kyrkan när det kommer till K3:s borttagande av 

extraordinäre poster. En annan punkt som blivit kritiserad i remissvaren är borttagningen av 

poolingsmetoden
3
. Skatteverket tillsammans med Handelshögskolan i Göteborg och Ingblad 

och Lundqvist, anser att denna metod ska vara tillåten. Skatteverket ställer sig frågande till 

om ett allmänt råd kan förhindra ÅRL 7 kap. 18§, då denna lag tillåter poolingsmetoden.  

 

En annan avvikelse som tas upp i tre remissvar är nedskrivning av finansiella instrument trots 

att värdenedgången inte är bestående. Ingblad och Lundqvist tillsammans med 

Handelshögskolan i Göteborg och SiS anser att detta är en avvikelse. Handelshögskolan i 

Göteborg skriver att det i ÅRL 4 kap. 5§ framgår att en finansiell anläggningstillgång får 

skrivas ned även om värdenedgången inte är bestående. Enligt SiS används denna princip av 

allt fler stiftelser och de anser att det kommer vara en begränsning om denna princip tas bort. 

Speciellt för de stiftelser som inte har stora förändringar i sin värdepappersportfölj.  

 

Ingblad och Lundqvist tar upp flera punkter som avviker från ÅRL, en av dessa är förbud mot 

reversering av goodwillnedskrivning, de anser istället att BFN ska införa kriterier för 

reverseringen och ta bort förbudet. Handelshögskolan i Göteborg och FAR håller med Ingblad 

och Lundqvist och de skriver att ÅRL 4 kap 5§ kräver reversering. En annan avvikelse enligt 

Ingblad och Lundqvist är att negativ goodwill ska redovisas i resultaträkningen. Här skriver 

Handelshögskolan i Göteborg, som håller med, att detta strider mot ÅRL 7 kap. 22§ då 

negativ goodwill ska redovisas i koncernens balansräkning. Ytterligare en avvikelse som 

Ingblad och Lundqvist tar upp är att icke-monetära poster i utländsk valuta ska räknas om till 

balansdagens kurs. Här anser Handelshögskolan i Göteborg att dessa poster antingen ska 

räknas till anskaffningsdagens kurs eller till balansdagens kurs enligt ÅRL 4 kap. 13§.  

 

Handelshögskolan i Göteborg ställer sig frågande till varför bokföringsskyldiga ska följa 

allmänna råd när BFN inte ens följer grundlagen. Anledningen till att de tar upp detta är att 

BFN ska ge ut allmänna råd, rekommendationer och dylikt, och dessa normer kan inte ses 

                                                           
3
 Poolningsmetoden används när det kommer till hur koncernbildningen ska redovisas när en köpare inte kan 

pekas ut när två företag gör en sammanslagning (Dansell och Phillips 2011) 
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som bindande. De skriver vidare att även om flera remissinstanser har sagt ifrån att BFN inte 

kan formulera påbudsregler med ”skall”, utan de ska formuleras med ”bör”, fortsätter BFN 

med detta. Det har även Ingblad och Lundqvist tagit med i sitt remissvar då de anser att BFN 

ska rensa det allmänna rådet från ”ska”, och istället sätta in ”bör”. De anser att det strider mot 

regeringsformen att flera ser på BFN:s allmänna råd som god redovisningssed och att genom 

detta ge det allmänna rådet en rang av bindande regler. Vidare anser de att genom tidigare 

normgivning samt K-projektet har regler framställts där innehållet inte funnits med i tidigare 

praktisk tillämpning. Med det sagt tycker de att BFN:s allmänna råd inte längre kan betraktas 

som god redovisningssed, som de gjordes tidigare.   

4.3.1 Rättvisande bild 

FAR anser att definitionen enligt förarbetena till ÅRL av rättvisande bild, och den 

beskrivning som K3 har gjort av rättvisande bild inte stämmer överens. SBC anser att det inte 

räcker att följa K3:s råd för att kunna uppnå en rättvisande bild, som är ett krav av BFL. Det 

kräver att företagen måste göra en hel del överväganden för att kunna leva upp till lagens krav 

på att redovisa företagets ställning och läge på ett rättvisande sätt. Castellum anser att en 

särskild regel om substansförvärv som finns med i nuvarande regler i RR9 och BFNAR 

2001:1 inte finns med i K3 utkastet. Med substansförvärv menas förvärv av fastighet som sker 

genom bolagsförvärv. Företagen får genom substansförvärv redovisa den uppskjutna skatten 

med den faktiska skattesats som användas vid förvärvet. Castellum anser att detta ger en 

rättvisande redovisningen och utan denna regel anser de att det kommer att ge en försämring 

och en missvisande redovisning. De anser även att denna regel har stor betydelse eftersom de 

flesta förvärven i Sverige faktisk sker genom bolagsförvärv. Fastighetsägarna Sverige anser 

att eftersom K3 inte ger möjligheten att förvärva fastigheter i enlighet med faktiskt 

förvärvskalkyl, vilket RR9 och BFNAR 2001:1 gör, borde denna möjlighet kompletteras i K3. 

4.3.2 Högre krav i K3 än ÅRL  

FAR anser att K3 ställer högre krav på vissa områden än vad ÅRL gör, detta bekymrar dem 

då potentiella förenkling- och förbättringsmöjligheter kan förloras. Eftersom K2 är ett 

förenklat regelverk med inskränkningar av ÅRL kan dessa företag vara i behov av att använda 

sig av K3. Därför är det viktigt att förenklingsmöjligheter finns med i K3. SRF anser även de 

att K3 ställer högre krav än ÅRL för mindre företag när det kommer till innehållet i 

förvaltningsberättelsen. LRF instämmer att det finns flera lättnader i ÅRL än i K3, de nämner 

då att K3 inte ska ställa flera krav än ÅRL på tilläggsupplysningar.  
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4.3.3 Övrig kritik gällande K3 i förhållande till svensk lag 

Ingblad och Lundqvist och FAR anser att andelar i dotter- och intresseföretag bör kunna 

värderas till verkligt värde då denna möjlighet finns i ÅRL 4 kap. 14 b §. I nuvarande förslag 

ska detta värderas till anskaffningsvärde, men Ingblad och Lundqvist och FAR anser att denna 

möjlighet bör tilläggas. Detsamma gäller även joint venture skriver Ingblad och Lundqvist. 

Bonnierkoncernen ger förslag på att koncernbidrag till dotterbolag ska föras mot fritt eget 

kapital eller i resultaträkningen istället för aktiens anskaffningsvärde, eftersom K3-förslaget 

kan ge oönskade skatteeffekter. Riksidrottsförbundet som är en ideell förening utgår från att 

BFN ska utforma ett förslag för ideella föreningar och registrerade trossamfund. De har som 

förslag att BFN och RR:s ”gamla” rådgivning ska finnas kvar, och genom detta undvika att 

dessa föreningar blir tvingade att tillämpa K3. Uppsala universitet ger stöd till att det 

allmänna rådet är för svårtillämpat på vissa punkter, för företag som inte är ett aktiebolag eller 

ekonomisk förening. De tar upp handelsbolag och enskilda näringsidkare som exempel, då det 

inte finns särskilda regler för dessa företagsformer.  

  

I figuren nedan redogörs en sammanställning över instansernas syn om de anser att K3 

överensstämmer till svensk lag.  

 Positiva Negativa Inget svar 

Bolagsverket   X 

Bonnierkoncernen   X 

SBC  X  

Castellum  X  

FAR  X  

Fastighetsägarna Sverige  X  

Finansbolagens Förening   X 

SiS  X  

Handels i Göteborg  X  

Hyresgästföreningen   X 

Ingblad och Lundqvist  X  

LRF  X  

Näringslivets Regelnämnd   X 

Riksidrottsförbundet   X 
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SCB   X 

Skatteverket  X  

SRF  X  

Svenska Bostäder   X 

Sveriges Byggindustrier   X 

Svenska kyrkan  X  

Svenskt Näringsliv   X 

SABO   X 

SSIH  X  

Uppsala universitet   X 

Summa: 0 12 12 

Figur 7: Andelen instansers inställningar till K3 i förhållande till svensk lag 

Som figuren ovan visar är det tolv av instanserna som är negativa till K3 i förhållande till 

svensk lag då de anser att K3 på vissa eller många punkter bryter mot den nuvarande 

normgivningen. Ingen instans uttrycker sig positivt till dessa avvikelser.   

4.4 Argument rörande K3 i tidskrifter 

Skatteverket, Handelshögskolan i Göteborg och Ingblad och Lundqvist har gett sina 

synpunkter på att poolingsmetoden var borttagen från K3 och att detta strider mot ÅRL, då 

denna metod är tillåten enligt 7 kap. 18§. Poolingmetoden var något som Drefeldt (2008) 

diskuterade redan år 2008, då hon ställde sig frågande till denna metod. Anledningen var att 

IASB hade gått bort från metoden, samt att den aldrig användes skrev Drefeldt (2008). Därför 

diskuterade hon om det verkligen var nödvändigt att ha med denna metod i K3, även om den 

var tillåten enligt ÅRL.  

Nilsson (2010) som är skattejurist och även arbetar för LRF som kompetensansvarig för 

redovisningsfrågor, anser att den struktur som K3 bygger på inte är ny, utan har använts under 

flera år. Dock anser han att BFN har utformat det allmänna rådet för kortfattat samt att det 

upprepas i kommentardelen. Han skriver vidare att det ställer höga krav på det allmänna rådet, 

som i denna uppsats är beskrivet i referensramen. Det är även en anledning till varför 

lagstiftaren har gett ansvaret för att utforma normgivning till en statlig normgivare istället för 

ett företag skriver han vidare. Med detta sagt ger det BFN ett ansvar samt en möjlighet anser 

han att utforma en normgivning som är enkel att använda. Han anser vidare att det inte är 

lämpligt att användaren ska vara tvungen att läsa kommentartexten parallellt för att kunna 
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förstå det allmänna rådet. Då Nilsson var bidragande i LRF:s remissvar stämmer mycket 

överens med det som står skrivet i detta, med de synpunkter han har rörande K3 som han har 

tagit upp i Balans. Men det kan även tilläggas att han anser att, det är hur det allmänna rådet 

är skrivet och strukturerat, och inte omfattning som gör att K3 är svårt att tillämpa. (Nilsson 

2010) 

Törning (2010a) kan inte, utifrån remissen, se att K3 kommer att ge företagen speciellt stora 

förändringar när det kommer till deras redovisning. Dock anser hon att det nya regelverket för 

med sig fördelar i form av att flera delar som tidigare inte funnits reglerade faktiskt nu 

kommer att innefattas av en normgivning. Hon ser även positivt på att redovisningen blir allt 

mer internationellt harmoniserad genom att K3 bygger på IFRS for SMEs då detta regelverk 

har fått en stor internationell slagkraft. Törning (2010a)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
  

5. ANALYS  

Under detta kapitel kommer uppsatsens analys att redovisas. Här kommer argumenten från 

empirin att analyseras mot det som har tagits upp i referensramen. De olika instansernas 

påverkan kommer även att analyseras mot den modifierade intressentmodellen som tagits upp 

i referensramen.  

5.1 Lobbying 

En form av direkt lobbying är påverkning via remissvar vilket nämndes av Georgiou (2004) i 

referensramen vilket har använts för dessa instanser. Påverkning via remissvar tillhör det 

tredje steget i lobbying enligt Georgiou (2010) och kan därför ses som påverkning i ett tidigt 

skede. Detta medför att instanserna kan ha en större påverkningsförmåga då detta stadie 

brukar vara effektivt. Även indirekt lobbying har använts i form av tidskrifter, där 

debattörerna har använt media för att få ut sina åsikter och argument gällande K3-regelverket. 

Vilken av de två metoderna som är mest effektiv tros vara direktlobbying då BFN tar emot 

åsikterna direkt från de utvalda instanserna samt svar på de frågor som de har ställt. När det 

kommer till debatterna i Balans och andra tidskrifter har BFN själva behövt leta reda på 

argumenten vilket tros ge en svagare effekt. Detta är en tidskrävande process som BFN 

kanske inte har haft tid att lägga ner resurser på.  

5.2 Strukturen 

I K3:s struktur börjar kapitlen med ett allmänt råd som utgörs av ett flertal punkter med text. 

Efter att alla punkterna under ett kapitel har redogjorts följs dessa upp med kommentarer, 

enligt Lundqvist (2011). Hon skriver även att lagen ska läsas parallellt med K3. Nilsson 

(2010a) skriver att BFN har utformat det allmänna rådet kortfattat. Denna utformning av K3 

som beskrivs är något som instanserna ställer sig kritiska till då de tycker att strukturen i K3 

är svårtillämpad. Detta var någonting som även Saric och Jonsson (2011) fick fram i deras 

studie. Många av instanserna saknar den tydliga vägledning och information som Nilsson 

(2010a) skriver är viktigt för ett allmänt råd att ha för att användarna ska kunna tillämpa 

regelverket på ett lätthanterligt sätt. Det som elva av instanserna ser som negativt rörande 

strukturen är att kommentarerna till stor del upprepar det allmänna rådet. Åtta av instanserna 

tycker även att kommentarerna är felplacerade. När det kommer till den parallella läsningen 

som krävs med ÅRL är sex av instanserna negativt inställda då de inte vet när ÅRL ska läsas 

parallellt och inte.  
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Totalt var det 18 olika instanser som ansåg att strukturen komplicerade tillämpningen. För att 

förklara deras tänkbara åsikter har kategorierna i intressentmodellen använts. Av dessa 18 var 

båda intressenterna från lärosätena, alla tre från revisorer, konsulter och experter, fyra från 

fastighets/byggföretagen, fyra intressenter från kategorin övriga, fyra från kategorin 

företagsfrämjande och Skatteverket som utgör kategorin staten, som har haft negativa 

synpunkter kring K3. Anledningen till att flera av instanserna var negativa till regelverkets 

struktur kan bero på olika saker beroende på vilken instans som svarat. Att lärosätena vill ha 

en tydlig struktur kan till exempel bero på att deras studenter lättare ska kunna förstå och lära 

sig regelverket. Anledningen till att alla under kategorin revisorer, konsulter och experter var 

negativa till strukturen kan bero på att deras arbete kompliceras med ett svårtillämpat 

regelverk. Att fyra av fastighet/byggföretagen valt att kommentera negativt kring strukturen 

kan vara för att det blir svårt för dessa instanser att tillämpa regelverket. Att fyra från 

kategorin företagsfrämjande ansåg att strukturen var svår kan bero på att de tänker utifrån 

företagens bästa och för att dessa ska kunna tillämpa regelverket på ett tillfredställande sätt 

krävs det att regelverket är användarvänligt.  

 

Fyra instanser har även gett synpunkter på innehållets längd i regelverk vilka är Svenska 

kyrkan, Näringslivets Regelnämnd, LRF och Uppsala universitet. Uppsala universitet 

argumenterar för att färre regler i ett allmänt råd inte alltid medför en enklare tillämpning, 

eftersom detta medför att företagen måste göra flera egna tolkningar. Detta är även något 

Nilsson (2010a) nämner i referensramen då han skriver att det är viktigt att allmänna råd inte 

blir alltför minimalistiska. Om de allmänna råden innehåller för lite information kan detta 

medföra svårigheter för användarna. Dock skriver han att det föredras om det är färre men 

mer förklarande regler i ett allmänt råd. Med tanke på Uppsala universitets kritik gällande för 

få regler och Nilssons (2010a) åsikter kring det, kan det antas att reglerna som finns i K3 är 

alldeles för dåligt utformade och innehåller för lite detaljer om hur redovisningen ska 

upprättas. Att K3 innehåller få förklarande regler kan även bero på att det är ett principbaserat 

regelverk och att dessa enligt Grönlund, Tagesson och Öhman (2013) ofta bygger på principer 

vilket ställer höga krav på användaren. Detta är även något som Beest (2011) tar upp som en 

nackdel rörande denna redovisningsmetod, eftersom vägledningen ofta blir för tunn vilket 

medför svårigheter för användaren att tillämpa dessa principer. Att strukturen har blivit 

ifrågasatt kan vara ett tecken på att instanserna inte vill ha en principbaseradnormgivning, 

utan istället vill ha en regelbaserad i likhet med K2. Detta var något som Uppsala universitet 

var inne på i deras remissvar som nämns ovan då de skrev att färre regler inte alltid ger en 
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enklare redovisning då flera egna tolkningar måste göras. Även Riksidrottsförbundet ville 

utesluta egna tolkningar i den utsträckning det var möjligt. Men eftersom 

principbaseradredovisning bygger på tolkningar bör användarna inte se detta som ett problem, 

om denna redovisningsmodell är något som de är bekväma med.  

 

En annan orsak till att K3-regelverkets struktur har blivit kritiskt bemött kan bero på att BFN 

har försökt behålla den svenska strukturen på redovisningen samtidigt som den internationella 

strukturen från IFRS for SMEs ska efterföljas. Detta kan medföra komplikationer speciellt 

eftersom strukturen som finns i IFRS for SMEs inte är lämplig för K3 att eftersträva då IFRS 

for SMEs är ett förenklat regelverk medan K3 är vad som kommer att utgöra 

huvudregelverket i Sverige. Detta gör att K3 kräver en mer djupgående och tydlig vägledning, 

enligt Drefeldt och Törning (2012). För att få denna klarare vägledning utförde BFN vissa 

ändringar efter att remissvaren inkommit och kommentarernas placering var en av dem. BFN 

tog hänsyn till FARs, Sveriges Byggindustriers och Svenska Bostäders råd att lägga 

kommentarerna direkt under de olika punkterna i det allmänna rådet istället för att ha 

kommentarerna i ett eget avsnitt sist i varje kapitel. Detta kan bero på att 13 olika instanser 

antingen kommenterat att kommentarerna borde flyttas eller kommenterat att strukturen gör 

att dessa upplevs som ren upprepning. En annan anledning kan vara de som har kommenterat. 

Enligt Johansson och Johansson (2010) som har intervjuat två från BFN har det tagits extra 

hänsyn till Skatteverkets, FARs, SRF:s och Svenskt Näringslivs åsikter när det kommer till 

utformandet av K3. Av dessa fyra har de tre förstnämnda haft synpunkter på kommentarerna 

vilket därför kan ha varit en bidragande orsak till att detta har gått igenom.   

 

Bolagsverket är den enda instansen som kommenterat positivt till strukturen och ser inte alls 

dem problemen som de övriga instanserna ser. Det kan bero på att de ser ett annat ändamål 

med K3 än de övriga instanserna. Bolagsverket har kanske mest fokuserat kring att det tydligt 

ska kunna gå att avläsa företagens årsredovisningar och rapporter och inte bryr sig om 

strukturen är den mest lämpliga för företagen att använda. 

5.3 IFRS for SMEs         

Johansson och Johansson (2010) har kommit fram till att alla företagen som ingick i deras 

studie varit mest positiva till att K3 har sin utgångspunkt i IFRS for SMEs. Denna 

utgångspunkt är något som blivit välkomnat även i remissvaren. Två av tre från kategorin 

revisorer, konsulter och experter från intressentmodellen har ställt sig positiva till detta. Två 
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av fyra från kategorin företagsfrämjande är även dem positiva till utgångspunkten likväl som 

Hyresgästföreningen som tillhör kategorin övriga. En intressent från lärosäten och 

Finansbolagens Förening som utgör kategorin finansiella föreningar är även positivt inställda 

till detta. Att två tredjedelar av kategorin revisorer, konsulter och experter välkomnar denna 

utgångspunkt kan bero på att de tycker att det ska finnas ett regelverk för denna kategori av 

företag som IFRS for SMEs har, då denna typ av heltäckande regelverk för små och 

medelstora företag har saknats i Sverige tidigare. Att tre instanser från den företagsfrämjande 

kategorin var positiva till detta kan till stor del bero på att detta styrker företagens 

jämförbarhet länder emellan och underlättar för dessa. De kan även anse att det finns ett 

behov av att utveckla ett internationellt regelverk även för Sverige, för att de svenska 

företagen ska få ta del av den harmonisering som pågår när det kommer till redovisningsregler 

på ett internationellt plan. Handelshögskolan i Göteborg som tillhör kategorin lärosäten gjorde 

det tydligt i deras remissvar varför de tyckte att denna utgångspunkt var positiv. Detta var för 

att det troligtvis skulle göra att flera utbytesstudenter skulle kunna studera redovisning på 

deras skola. Det kan även bero på att deras svenska studenter lättare kan studera redovisning 

på andra universitet utomlands. Att Finansbolagens Förening är positiva till denna 

utgångspunkt kan till stor del bero på samma anledning som de instanser som tillhör kategorin 

företagsfrämjande. Speciellt när det kommer till en ökad jämförbarhet mellan företag i olika 

länder då detta underlättar för finansiella intressenter. 

 

 Tre av de instanser som tillhör fastighet/byggföretagen i intressentmodellen har uttryckt sig 

skeptiskt till att upplysningar måste lämnas till varje fastighet och menar att detta är hårdare 

krav än vad den internationella redovisningen ställer. Detta är någonting som BFN tagit 

hänsyn till efter att remissvaren kommit in. De har numera ändrat till att de ska lämnas 

upplysningar om fastigheterna på en aggregerad nivå. Denna ändring kan bero på att BFN 

insåg att de varit för hårda i sitt normgivande. Det kan även bero på att de uttryckt sig på ett 

missledande sätt och att det har missuppfattats att upplysningar måste lämnas på varje enskild 

fastighet och inte på ett sammanslaget sätt, då flera instanser har påpekat att det finns 

översättningsbrister mellan regelverken. En annan del i regelverket som har blivit kritiserat 

för det obefogade avvikandet från IFRS for SMEs är kapitel 23. Här anser både FAR, Ingblad 

och Lundqvist samt Handelshögskolan i Göteborg att de skillnader som finns är obefogade. 

En av delarna som ger en helt annan innebörd än IFRS for SMEs är 23.7 anser FAR och 

Handelshögskolan i Göteborg som handlar om byte av varor och tjänster. Efter att kritiken 
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inkommit har BFN strukturerat om avsnittet och byte av varor och tjänster har blivit två 

punkter, 23.5 och 23.6 istället.   

 

När användaren har en oreglerad fråga ska det i tredje hand söka svaret i internationell 

redovisning, enligt Drefeldt och Törning (2012). Detta är dock något som inte ska behövas 

annat än i undantagsfall, skriver Drefeldt och Pramhäll (2013). Detta var dock något som i 

remissutkastet inte framgick tillräckligt tydligt och fem instanser, alla från olika 

intressentgrupper, kritiserade detta starkt eftersom det inte ska krävas att användaren ska ha 

kunskap inom IFRS. LRF anser till exempel att det tredje steg inte ens ska behövas då 

användaren alltid ska kunna hitta svaret i det andra steget. Detta var något som BFN tog till 

sig och tydliggjorde i kommentarerna efter remissutkastet. Där skrev de, som Drefeldt och 

Pramhäll (2013) skrivit i referensramen, att vägledning endast i undantagsfall behövs sökas i 

IFRS då K3 är principbaserat.       

5.4 ÅRL 

K3 får inte bryta mot ÅRL eftersom en lag alltid går före en rekommendation, enligt Drefeldt 

och Törning (2012). Dock anser tolv av de instanser som har gett sina synpunkter i 

remissvaren att K3 gör det. Extraordinära poster är en av dessa avvikelser som möter störst 

kritik där sju av instanserna anser att detta avsnitt skiljer sig mellan ÅRL och K3. Av de sju 

instanser som kommenterat denna punkt är det tre instanser som utgör kategorin revisorer, 

konsulter och experter, Skatteverket som utgör kategorin staten, en från kategorin 

företagsfrämjande, en från kategorin lärosäten och en från kategorin övrig. Det kan även 

tilläggas att tre av de fyra, enligt BFN, betydelsefulla namnen som nämndes i Johansson och 

Johansson (2010) studie har åsikter kring denna punkt. Detta kan vara en stor 

påverkningsfaktor till att BFN sedan valde att ändra denna punkt efter att de fått tagit del av 

remissvaren. Att denna avvikelse har mött mycket kritik kan bero på att många av instanserna 

anser att det är fel av BFN att bryta mot ÅRL eftersom det är en lag och BFN enbart är ett 

allmänt råd. Poolningsmetoden var ytterligare en avvikelse som var återkommande bland 

remissinstansernas kritik och tre instanser ansåg att en förbjudning av denna metod i K3 bröt 

mot ÅRL där metoden var tillåten. En anledning till att denna metod inte tagits med i K3 kan 

vara som Drefeldt (2008) skrev, att den inte användes längre bland företagen. Då Drefeldt 

representerar FAR i BFN:s organisation och gav sina synpunkter på poolningsmetoden redan 

år 2008 kan detta ha varit något som påverkat att poolningsmetoden inte tagits med i K3. I 

och med att hon representerar FAR i BFN:s organisation antas det att hon delar deras åsikter 
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och detta kan betyda att även FAR anser att det är rätt av BFN att inte ta med 

poolningsmetoden i K3. Det kan vara anledningen till varför FAR valt att inte kommenterat 

detta i sitt remissvar. Poolningsmetoden var något som till skillnad från extraordinära poster, 

in togs med efter instansernas åsikter. Detta kan bero på att BFN delar Drefeldts åsikter 

gällande denna regel då den sällan används. Det kan även bero på att det var tre instanser som 

kommenterat detta där bara en av dem ansåg tillhöra de fyra viktigaste intressenterna. 

Anledningen till att instanserna påpekat detta kan bero på samma anledning som extraordinära 

poster, att BFN inte får utforma råd som avviker från ÅRL. Ytterligare en orsak till att 

poolningsmetoden inte finns med i K3 kan vara att IASB, som utformar IFRS for SMEs som 

K3 till stor del bygger på, har valt att ta bort denna metod. Detta kan då medföra att K3 valt 

att likna IFRS for SMEs och förbjudit den.  

5.4.1 BFN:s juridiska roll 

De avvikelser som funnits och till viss del fortfarande finns mellan ÅRL och K3 är något som 

kan ifrågasättas, speciellt när det är som Nilsson (2010a) skriver, att ett allmänt råd enbart är 

ett råd och en vägledning och därför inte ska ses som lagar. Drefeldt och Törning (2012) anser 

även de att K3 inte får bryta mot lagen. Därför kan BFN:s sätt att strida mot lagen diskuteras. 

Handelshögskolan i Göteborg ställer sig frågande till varför BFN utformar ”skall” regler 

istället för ”bör” regler då de inte har den befogenheten. Detta är även något som Nilsson 

(2010a) skriver om då ett allmänt råd enligt honom inte får innehålla påbudsregler, vilket 

Handelshögskolan i Göteborg påstår att BFN gör. Detta är något som Ingblad och Lundqvist 

håller med om. Detta kan bero på att BFN ger sig själva ett större ansvar än vad de egentligen 

har och att de tror att deras roll som utvecklare av god redovisningssed innebär att de får sätta 

påbudsregler. Denna självbild kan komma från att domstolarna ofta vänder sig till BFN när de 

ska döma om vad som är god redovisningssed eller inte, vilket Engström (2007) skriver. 

Ingblad och Lundqvist anser att BFN delvis har tappat sin roll som utvecklare av god 

redovisningssed då de flera gånger har tagit fram regler som inte funnits från praktiken sedan 

tidigare och på det sättet inte kan utgöra god redovisningssed.          

5.5 Intressenternas påverkningskraft 

Bourne och Walker (2005) skriver att intressenterna är viktiga för ett företag för att nå målen. 

Detta gör att BFN behöver ta hänsyn till deras intressenter, som här utgörs av instanserna, 

eftersom det till stor del är de som kommer att använda K3. Även om instanserna kan vara till 

hjälp för BFN behöver de ha i åtanke att dessa till stor del vill få fram deras egna synpunkter 

som är i deras bästa intresse, vilket är något som Stenka och Taylor (2010) skriver om. Detta 
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är något som kan ses i remissvaren då ett flertal av instanserna gett synpunkter som till störst 

del rör deras egna intressen. Det kan även vara en anledning till att BFN har skickat ut K3-

utkastet till många olika branscher. Eftersom detta leder till att de får in ett bredare perspektiv 

av åsikter rörande K3 och därför även mer spridd kritik. Riksidrottsförbundet är en instans 

som till viss del vill ha fram synpunkter som är till fördel för deras egen verksamhet. Detta 

visar sig då de argumenterar för att K3 ska bli lätthanterligt, eftersom de har många ideellt 

aktiva som ska upprätta redovisning som inte alltid besitter speciellt stora kunskaper inom 

ämnet. 

 

Bolagsverket har en synpunkt på undertecknandet i årsredovisningen vilket inga andra 

intressenter har i åtanke. Denna instans anser att det saknas ett eget avsnitt i K3-förslaget 

rörande detta område då de ofta får många frågor gällande undertecknandet i 

årsredovisningen. Därför vill de att BFN tydliggör detta eftersom det blir mer förståeligt för 

användaren. BFN tog delvis hänsyn till Bolagsverkets åsikter. De gjorde inget eget avsnitt 

rörande ämnet men de tydliggjorde när ett undertecknande av årsredovisningen ska ske. Att 

BFN tog hänsyn till detta var troligtvis att Bolagsverket uttryckt att de dagligen fick frågor 

rörande detta och BFN insåg att det var ett stort problem för användarna. Trots att 

Bolagsverket inte är någon betydande intressent samt att de var de enda som uttryckte detta 

problem fick dem delvis igenom sin åsikt. FAR samt Ingblad och Lundqvist är ytterligare 

instanser som har kommenterat delar i K3 som inte många andra instanser har lagt någon vikt 

vid. Till exempel skriver de att K3 avviker från ÅRL när det inte finns någon möjlighet att 

redovisa andelar i dotter- och intresseföretag till verkligt värde trots att den möjligheten ges i 

ÅRL. Denna kritik har dock bemötts av BFN och de har lagt till denna möjlighet i 

kommentarerna i avsnitt 9.8 i K3. Detta kan bero på att BFN inte får bryta mot ÅRL men 

även att både FAR och Ingblad och Lundqvist verkar ha en stor påverkningsfaktor då dessa 

instanser har fått igenom de flesta av sina synpunkter.  

 

I referensramen togs ett flertal normgivande organ upp och som det nämndes har vissa av 

dessa även gett sina synpunkter på K3 i remissvaren vilka är FAR och Skatteverket. Det kan 

ifrågasättas ifall dessa organ har ett större inflytande när det kommer till utformningen av K3 

än de andra instanserna och ifall BFN lägger större vikt vid deras åsikter. Som Bourne och 

Walker (2005) skriver finns det olika typer av inflytande från intressenter och en av dessa var 

positions påverkan. Detta kan vara en påverkningsfaktor som FAR och Skatteverket utgör då 

de båda har en stark position inom normgivnings-Sverige. Rent sidmässigt är det FAR som 
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har svarat längst i sitt remissvar då detta var 37 sidor långt. Det kan ge en antydan till att det 

är denna organisation som gått in djupast kring sina åsikter rörande K3 och gett mest utförlig 

kritik. Skatteverket svarade även de utförligt och remissvaret innehöll tio sidor text, dock var 

det flera instanser som kom upp i den längden och gör inte Skatteverket unika på något sätt. 

En annan av dessa inflytanden som Bourne och Walker (2005) tar upp är personlig påverkan. 

Vilket utgjordes när intressenterna hade någon form av personlig relation till företaget eller 

som i uppsatsens fall BFN. Eftersom Skatteverket och FAR har representanter som sitter i 

BFN är frågan om dessa därför varit ”färgade” när det kommer till deras kritik. Dock har det 

inte varit just de som svarat på remissvaren som sitter med i BFN:s organisation men detta 

kan ändå medföra att dessa remissvar påverkat extra mycket eftersom de har en stark 

anknytning till BFN. Även LRF, SRF och Svenskt Näringsliv har representanter i BFN och 

LRF hade även sin representant från BFN som en av de svarande på remisutskicket. Detta är 

något som definitivt tros kan påverka att deras kritik tas mer hänsyn till än andra instansers.  
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6. SLUTSATS 

Nedan kommer uppsatsens slutsatser att presenteras. Här kommer svaret på de frågor som 

ställts i problemformuleringen samt syftet att diskuteras. Under detta kapitel kommer även 

förslag på framtida forskning att ges.   

 

Jönsson (1985) tog fram en redovisningselit som utgjordes främst av dem med ett gott 

anseende men även hög kompetens då studien kom fram till att dessa två komponenter var 

kopplade till varandra. Detta är även något som kan ses i denna uppsats då FAR, SRF, 

Skatteverket och Svenskt Näringsliv har representanter i BFN och därför bör dessa fyra ha en 

stark ställning inom denna organisation. Dessa fyra är även dem som har högst 

påverkningskraft vilket Johansson och Johansson (2010) kom fram till i deras intervju med 

BFN då synpunkterna från dessa är dem som BFN ansett har varit viktigast. Detta kan även 

ses i denna uppsats då speciellt FARs åsikter har varit avgörande för de ändringar som har 

gjorts. Ytterligare ett exempel på det är när tre av dessa fyra, (SRF, FAR och Skatteverket) 

argumenterade att redovisning av extraordinära poster borde tillåtas eftersom det gör det i 

ÅRL vilket de fick igenom. Ett problem som finns med att normsättande organ lyssnar mest 

på redovisningseliten är att redovisningen blir utifrån elitens bästa intresse och inte från de 

övriga användarna. Ett exempel på detta kan ses från ett skatterättsligt perspektiv, vilket 

Skatteverket utgör i denna uppsats, där störst fokus ligger på att utforma redovisningen på ett 

sätt som gör det enkelt att utföra en skatterevision, då detta skulle underlätta deras arbete. 

Utifrån ett revisionsperspektiv är det av störst vikt att redovisningen är enkel att revidera, 

vilket är något en revisionselit förespråkar. FAR och SRF tillhör denna elit. Det kan även ses 

ur ett företagsperspektiv, som Svenskt Näringsliv delvis utgör i denna uppsats eftersom det är 

en företagsfrämjande organisation. Där företagen inte lägger någon vikt vid om regelverket är 

lätt att revidera utan de värderar istället hur redovisningen speglar deras resultat på bästa sätt. 

Det är dock positivt att redovisningseliten består av tre olika perspektiv, då detta ger en bredd 

på redovisningens utformning då BFN kan ta del av flera olika synvinklar. Men BFN, och 

även andra normsättare vid utformning av redovisningsregler, måste värdera hur de ska 

bedöma elitens åsikter och de måste ha i åtanke vem redovisningen är till för när de gör denna 

värdering. Därför är det även viktigt att de försöker få in andra perspektiv. 

 

Som det kan ses i uppsatsen har BFN lyckats fått in synpunkter från många olika aspekter 

vilket var något som var avsikten då de har frågat flera olika branscher. Uppsatsens resultat 

tyder även på att detta är något som är viktigt inom normsättning. Det har lett till att BFN har 
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lyckats fått reda på och ändrat olika områden som är speciella för olika branscher. Det är 

därför Bolagsverket och de fastighets/byggföretag som har svarat fått igenom deras åsikter. 

Trots att de inte anses lika betydelsefulla som andra instanser som svarat är dem ändå 

”experter” inom de områden som de kommenterat. Till exempel Bolagsverket som 

kommenterat undertecknande av årsredovisningar samt fastighet/byggföretagen som 

kommenterat upplysningar på fastigheter. Slutsatsen som kan dras av detta är att när en 

normgivare ska upprätta ett nytt regelverk behöver denna ta del av flera instanser från olika 

branscher även om dessa inte tillhör någon redovisningselit. Eftersom dessa är sakkunniga 

inom sina egna områden och kan därför bidra med mycket användbar kritik. 

Redovisningseliten kan bidra på ett mer heltäckande sätt, vilket kan ses i uppsatsen då FAR 

har bidragit med åsikter rörande de flesta avsnitten i K3. Medan de övriga instanser som inte 

ansetts tillhöra eliten kan bidra med synpunkter på mer enskilda områden. Detta är även något 

som är betydelsefullt för normsättaren och i uppsatsens fall BFN då dessa har mer djupgående 

kritik rörande de delarna.    

 

Det som instanserna har kritiserat mest är den knapphändiga strukturen, då många av 

användarna inte besitter lika hög kompetens inom redovisning som normsättaren. Detta tyder 

på att de inte vill ha en principbaseradredovisning, eftersom att denna modell bygger på 

principer och inte ska bestå av tydliga regler vilket är något som många av instanserna har 

efterfrågat. Då regelbaseradredovisning har en klar vägledning, och användaren inte behöver 

göra egna tolkningar på hur redovisningen ska upprättas, är det enklare för den att tillämpa 

denna modell. Därför bör BFN fundera på om K3 ska bygga på regelbaseradredovisning i 

likhet med K2 eller se om de förändringar som de har gjort i regelverket är tillräckliga för att 

användaren ska uppleva strukturen och användarvänligheten som tillfredställande. De 

avvikelser som finns i K3, både de från IFRS for SMEs och speciellt de från svensk lag är 

även något som har kritiserats. Den slutsats som kan dras utifrån detta är att, när en 

normgivare ska upprätta ett nytt regelverk är det viktigt att ha detta i åtanke då avvikelser är 

någonting som alltid komplicerar det för användaren då den ställs inför ett val om vilket 

regelverk den ska följa. Om ett regelverk bryter mot svensk lag, vilket det i det här fallet gör 

till viss del, har användaren heller ingen rättslig skyldighet att följa de punkter som bryter mot 

lagen, då denna alltid går först. Detta gör att K3 på vissa punkter inte har någon funktion då 

användaren kan välja att trotsa regelverket med stöd från svensk lag. Eftersom det är många 

som är eniga om de brister som finns i K3 kan en slutsats dras att detta är problem som BFN 

måste ta åt sig. BFN har dock tidigare visat sig vara envisa när det kommer till upprättandet 



56 
  

av normer. Det nämndes i bakgrunden och problemdiskussionen om ett misslyckat projekt i 

slutet av 1990-talet och början på 2000-talet men trots hård kritik fortsatte BFN ändå att 

arbeta med denna normgivning. Detta är något som än idag visar att BFN har ett lägre 

förtroende då bland annat Ingblad och Lundqvist uttryckt sig negativt i deras remissvar kring 

BFN:s roll som utvecklare av god redovisningssed. Men eftersom BFN på många delar har 

tagit till sig kritiken och ändrat K3 i enlighet med denna kan det anses att BFN har lärt sig av 

de tidigare misstagen, och att de genom detta kommer att återfå ett större förtroende i 

framtiden. 

 

Som förslag att tänka på till vidare arbete med normgivning som kan ses utifrån denna studie 

är att normgivaren ska ha användaren i fokus för att kunna utveckla ett tillfredställande 

regelverk som är lätt för denna att tillämpa. Samt att se till att det upprättade regelverket följer 

de lagar och regler som redan finns skrivna då avvikelser är något som användarna ställer sig 

kritiska emot.   

6.1 Förslag på vidare forskning 

Nedan kommer förslag till vidare forskning att ges för områden som har ansetts intressant att 

undersökas men inte har hunnits med eller gått att undersökas. 

 

- En intressant aspekt som skulle kunna undersökas men inte funnits tid för i denna 

uppsats är att intervjua BFN om varför de valt att upprätta K3 på detta sätt och 

undersöka vad de har för anledningar till de avvikelser som gjorts, både mot svensk 

lag och mot utländsk normgivning.  

 

- Ytterligare ett område som skulle vara intressant att undersöka i framtiden några år 

efter att regelverket har tillämpats är hur normgivningen fungerar för företagen ute i 

praktiken. Finns det några problem som kommer fram när regelverket börjar 

tillämpas? Hur har övergången varit från tidigare normgivning? Har denna övergång 

skett på ett enkelt sätt eller har det uppstått problem? 
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BILAGA 1. Argumenten från remissvaren 

 

 

 

Företag Far Fastighetsägarna Finansbolagens förening

Hur 

användarvänligt 

anser ni att K3 är?

K3, som det är utformat under remissutskicket, är inte användarvänligt och regelverket har en 

struktur som gör läsbarheten svår. 

Hur anser ni att 

utformningen av 

kommentarerna är i 

förhållande till det 

allmänna rådet?

Allmänna rådet upprepas ordagrant i kommentarerna 

Far Fastighetsägarna Finansbolagens förening

Vad tycker ni om att 

K3:s utgångspunkt 

är i IFRS for SME?

Att anpassa IFRS for SME är riktigt.

Vad anser ni om de 

avvikelser som 

finns mellan 

regelverken?

Far ställer sig kritisk till att K3 i många fall avviker från IFRS for SMEs. Ibland är avvikelserna av mer 

strukturell karaktär där stycken flyttats om jämfört med IFRS for SMEs (t.ex. kapitel 23) utan att det 

till alla delar får en annan innebörd jämfört med IFRS for SMEs. Dessutom finns det avvikelser av 

väsentlig karaktär som får en helt annan innebörd än IFRS for SMEs trots att dessa avvikelser inte 

är motiverade av svensk lag utan har gjorts av någon annan anledning. Far ifrågasätter också varför 

BFN är strängare än både full IFRS (se IFRS 1) och IFRS for SMEs på vissa punkter. Far noterar att 

lättnadsregeln avviker från IFRS for SMEs och ifrågasätter denna avvikelse. 

Undantaget i K3 som möjliggör att 

all leasing kan redovisas som 

operationell i juridisk person är 

ett exempel på denna princip 

som föreningen tillstyrker.                                                                   

Vad anser ni om att 

vägledning i tredje 

hand ska sökas i full 

IFRS

Termer, 

deffinitioner och 

Översättningsprobl

em

Far har vid genomgång av vägledningen konstaterat att det, enligt Fars bedömning, finns ett antal 

felaktigheter i översättningsarbetet av IFRS for SMEs. 

Far Fastighetsägarna Finansbolagens förening

Hur anser ni att 

hänvisningen till 

lagen är i K3?

S               

T                     

R                      

U                     

K                           

T                          

U                                 

R                               

E                               

N

Ibland sker hänvisning till lag, ibland citeras lag, ibland refereras lag och ibland har text hämtas 

från förarbeten. Detta gör det svårt för användaren att bedöma när lagtexten behöver läsas. 

I               

F                   

R                    

S                      

f              

o                  

r                

S                 

M                   

E

Å                              

R                                   

L                    

Tycker ni att K3 

stämmer överrens 

med svensk 

lagstiftning?

I K3 ges ingen möjlighet till 

förvärv av fastighet via bolag i 

enlighet med faktisk 

förvärvskalkyl.

Nej K3 avviker från årsredovisningslagen (ÅRL) och ställer mer långtgående krav än ÅRL detta 

bekymrar Far. ÅRL kräver redovisning av extraordinära poster vilket K3 förbjuder.  Far noterar att 

reversering av tidigare nedskrivning är ett krav enligt 4 kap. 5 § ÅRL varför p. 27.13 strider mot ÅRL. 

Far anser att detta avsteg från ÅRL måste tas bort från K3.värdering av andelarna till verkligt värde  

i dotter- och intresseföretag innebär krav på tillämpning av hela ÅRL 4 kap. 14 a–d §§
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Företag SiS Handelshögskolan vid Göteborg universitet Hyresgästföreningen

Hur användarvänligt 

anser ni att K3 är?

Underlättar för användarna av BFN:s 

allmänna råd om begrepp och principer som 

förekommer i lagstiftning och normer 

benämns på samma sätt.

K3 är i dagsläget väldigt omfattande och svårläst.

Hur anser ni att 

utformningen av 

kommentarerna är i 

förhållande till det 

allmänna rådet?

 Vi anser att texten i det allmänna rådet inte ska återupprepas i kommentarerna.

SiS Handelshögskolan vid Göteborg universitet Hyresgästföreningen

Vad tycker ni om att K3:s 

utgångspunkt är i IFRS for 

SME?

Det är positivt att grunden till K3 är IFRS for SME. 

Vi ser den anpassning som BFN 

gjort av det regelverk (SME) som 

är utgångspunkt för förslaget 

som positiv.

Vad anser ni om de 

avvikelser som finns 

mellan regelverken?

 Om andra avvikelser sker än på grund av lag måste det finnas goda skäl för detta. 

Detta gäller såväl struktur och materiellt innehåll. I många situationer avviker dock 

K3 från IFRS for SME trots att det inte är motiverat i lag, I t ex kapitel 23 om intäkter 

finns stora avvikelser strukturmässigt jämfört med motsvarande kapitel i IFRS for 

SME. Ett exempel på en matriell avvikelse är kommentarerna till p 23.7 i K3 avseende 

intäktsredovisning vid byte.

Vad anser ni om att 

vägledning i tredje hand 

ska sökas i full IFRS

De ser vägledningen till IFRS som 

ett problem. 

Termer, deffinitioner 

och 

Översättningsproblem

Utgångspunkten bör vara att termer som definieras i K3 är de termer som definieras i 

IFRS for SME.  De anser även att en översättningsgenomgång måste ske då det 

förekommer många översättningsbrister i K3.

SiS Handelshögskolan vid Göteborg universitet Hyresgästföreningen
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Tycker ni att K3 stämmer 

överrens med svensk 

lagstiftning?

Hur anser ni att 

hänvisningen till lagen är 

i K3?
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Här ges exempel på områden inom K3 som vi identifierat som bryter mot ÅRL  t ex 

extraordinära poster, Poolningsmetoden som är tillåten enligt 7 kap i ÅRL men finns 

inte som en tillåten metod enligt kapitel 9 i K3. I kapitel 27 i K3 förbjuds reversering 

av tidigare nedskriven goodwill. ÅRL 4:5 kräver reversering. 

K3 innehåller vissa begränsning i förhållande 

till ÅRL:s regler för stiftelser som inte gör så 

stora förändringar i sin värdepappersportfölj 

och som valt att väga in om nedgången i 

värde är bestående. 

 Ibland sker hänvisning till lag, ibland refereras lag, ibland citeras lag och ibland är 

text hämtad från lagförarbeten. Samtidigt nämns i remissbrevet att lag måste läsas 

parallellt med K3. Men det är omöjligt för en läsare att förstå när lagen ska läsas 

parallellt och inte. 
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Företag Ingblad och Lundqvist LRF Riksidrottsförbundet

Hur 

användarvänligt 

anser ni att K3 är?

Vi anser att strukturen är helt olämplig.

LRF anser det olämpligt att nu introducera en struktur som har samma tre 

avdelningar, men bl.a. en annan ordning eftersom det blir förvirrande för 

tillämparna.  Strukturen i befintlig normgivning, där det allmänna rådet 

kommer först, föjlt av kommentarer och med exemplen sist, börjar bli 

inarbetad. 

Det är viktigt att det nya 

systemet blir så tydligt som 

möjligt och minskar utrymmet 

för tolkningar

Hur anser ni att 

utformningen av 

kommentarerna är 

i förhållande till 

det allmänna 

rådet?

Vi förstår inte varför kommentarerna på väldigt många ställen ordagrant 

innehåller texter som står i det allmänna rådet. 

Det allmänna rådet för K3 är i många delar så minimalistiskt att det av 

den anledningen är omöjligt att tillämpa utan att parallellt läsa 

kommentaren. Som exempel där detta är mycket tydligt är normeringen 

kring varulager.  Vidare är stor del av texterna i vägledningen dubbla 

genom att det allmänna rådet i flertalet fall återges direkt i 

kommentarerna. 

Ingblad och Lundqvist LRF Riksidrottsförbundet

Vad tycker ni om 

att K3:s 

utgångspunkt är i 

IFRS for SME?

Idén att lägga sig så nära IFRS for SME som möjligt anser vi är bra.
 BFN:s utgångspunkt är rimlig särskilt mot bakgrund av hur 

normgivningen utvecklar sig för främst medelstora och stora företag. 

Vad anser ni om de 

avvikelser som 

finns mellan 

regelverken?

K3 i sin nuvarande form har för många avvikelser från IFRS for SME. I flera 

fall har text använts från Redovisningsrådets rekommendationer istället för 

en översättning av IFRS for SME. De avvikelser som vi anser ska förekomma 

är avvikelser som krävs på grund av svenska lag. Ett exempel på obefogade 

avvikelser från IFRS for SME är kapitel 23 .  

Vad anser ni om att 

vägledning i tredje 

hand ska sökas i 

full IFRS

Om flera lösningar finns ska man inte vara hänvisad till full IFRS
Oreglerade frågor ska lösas i tredje hand av kommissionen antagen 

internationell standard. En sådan hänvisning kan vara olämplig. 

Termer, 

deffinitioner och 

Översättningsprobl

em

Översättningarna måste ses över. 

Ingblad och Lundqvist LRF Riksidrottsförbundet

Den "gamla" rådgivningen från 

BFN och RR finnas kvar så att 

inte de ideella föreningar och 

registrerade trossamfund 

tvingas att tillämpa det 

"allmänna" K3-systemet.    

Om BFN inskränker tillämpningen av olika bestämmelser i ÅRL innebär 

det enligt LRF:s uppfattning att BFN går utanför sitt kompetensområde. 

Som exempel på problematiken kan nämnas kapitel 5 i det allmänna 

rådet vari anges att extraordinära poster aldrig får redovisas i företag som 

tillämpar K3. I ÅRL finns lättnader i olika avseenden för mindre företag. 

Dessa lättnader bör återspeglas i det remitterade förslaget.    

K3 innehåller ett antal avvikelser från lag såsom bland annat förbud mot 

redovisning av extraordinära poster, förbud mot reversering av 

goodwillnedskrivning, skall krav att omvärdera fordringar och skulder i 

utländsk valuta till balansdagens kurs, nedskrivning av finansiella 

instrument trots att värdenedgången inte är bestående, redovisning av 

negativ inkråmsgoodwill direkt i resultaträkningen, förbud mot 

poolningsmetoden trots att ÅRL tillåter.           

Hänvisning till och referat av lagtexten är helt ologisk i K3. Vissa delar av ÅRL 

hänvisar till BFN och/eller citerar/refererar men inte alla. Om det krävs att 

lagen läses parallelt varför sker då viss hänvisning till och upprepning av 

ÅRL?
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Tycker ni att K3 

stämmer överrens 

med svensk 

lagstiftning?

Hur anser ni att 

hänvisningen till 

lagen är i K3?
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Företag SABO Svenska Bostäder Skatteverket

Hur användarvänligt anser ni 

att K3 är?

 Om vägledningen ska kunna leva på egen hand så måste de 

förklarande kommentarerna utökas och fördjupas och, i de 

fall det är möjligt, med beskrivande exempel. 

För att underlätta läsningen bör varje kapitel och 

kommentar till kapitel redigeras ihop så att 

bestämmelser regleras i egna punkter samtidigt som 

kommentarerna placeras i direkt anslutning till 

respektive punkt. Som det är nu är det svårläst.

Uppbyggnaden av vägledningen, med allmänt råd följt av kommentarer i varje 

kapitel, gör att den blir svårläst och mindre användarvänlig.

Hur anser ni att utformningen 

av kommentarerna är i 

förhållande till det allmänna 

rådet?

De kommentarer som bara är en upprepning av vad som står 

i punkterna bör tas bort.

De kommentarer som bara är en upprepning av vad som 

står i punkterna bör tas bort.
Den text som finns i det allmänna rådet återges i regel ordagrant i kommentaren 

SABO Svenska Bostäder Skatteverket

Vad tycker ni om att K3:s 

utgångspunkt är i IFRS for SME?

Vad anser ni om de avvikelser 

som finns mellan regelverken?

Kravet på att upplysningarna i a-e) under punkt 16.3 ska 

lämnas för varje förvaltningsfastighet är strängare än 

motsvarande upplysningskrav i både IAS 40 och IFRS/SME. 

SABO anser å det bestämdaste att kravet på 

komponentavskrivning måste ändras från ett krav till en 

möjlighet. Den möjligheten måste i vart fall gälla för 

komplexa byggnader som inrymmer exempelvis lokaler och 

bostäder. Det innebär att tillgångarna även fortsättningsvis 

skulle få skrivas av som en helhet över nyttjandeperioden. 

Det innebär dock att ett avsteg görs från IFRS för SME på 

denna punkt i vägledningen, men det är enligt SABO:s 

mening nödvändigt. 

Vad anser ni om att vägledning 

i tredje hand ska sökas i full 

IFRS

De kompletterande kommentarer som finns till flertalet av 

punkterna är ofta inte särskilt uttömmande. Det innebär att 

användarna i många fall kommer att tvingas hämta 

vägledning från den internationella normgivningen IFRS/IAS.

Skatteverket anser att det är olämpligt att möjliggöra en tillämpning av full IFRS 

eftersom detta regelverk inte är anpassat till nationella förhållanden. 

Termer, deffinitioner och 

Översättningsproblem

SABO Svenska Bostäder Skatteverket
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Tycker ni att K3 stämmer 

överrens med svensk 

lagstiftning?

Hur anser ni att hänvisningen 

till lagen är i K3?
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Enligt p. 5.3 får ett företag inte redovisa en intäkt eller en kostnad som en 

extraordinär post i resultaträkningen eller i noter till denna. Skatteverket vill 

framhålla att detta är en inskränkning jämfört med de uppställningsformer för 

resultaträkningen som finns i ÅRL. Det anges att poolingsmetoden inte får 

användas. Skatteverket vill framhålla att den metoden är tillåten enligt 7 kap. 18 

§ ÅRL. Det kan ifrågasättas om ett allmänt råd kan förhindra en tillämpning av en 

lagbestämmelse i ÅRL.  

 Strukturen på vägledningen gör den svårläst. Det förutsätts 

att läsaren har lagtexten framför sig

 I de fall det möjligt bör lagtexten återges i texten så att 

man som läsare inte behöver ha lagtexten framför sig.  
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Företag SCB SRF Sveriges Byggindustrier

Hur anser ni att 

utformningen av 

kommentarerna är i 

förhållande till det 

allmänna rådet?

Nuvarande struktur med stor andel ren upprepning i 

kommentardelen av innehållet från det allmänna rådet är ytterst 

olämplig och försvårar tillämning av normeringen.

De kommentarer som bara är upprepning av 

de grundläggande bestämmelserna bör tas 

bort. 

SCB SRF Sveriges Byggindustrier

Vad tycker ni om att 

K3:s utgångspunkt är i 

IFRS for SME?

Vi ställer oss dock principiellt bakom BFNs ansats att, i möjligaste 

mån och med hänsyn till svensk lag, införa ett huvudregelverk för 

årsredovisningsföretag som bygger på IFRS for SMEs.    

Vad anser ni om de 

avvikelser som finns 

mellan regelverken?

SRF uppfattar det som om BFN gjort vissa avsteg från IFRS for SMEs. 

SRF har svårt att förstå varför och anser att en direkt anpassning av 

IFRS for SMEs vore att föredra.

Enligt vår uppfattning bör kravet att redovisa 

verkligt värde för varje fastighet ändras till att 

redovisningen av verkligt värde får ske på en 

övergripande nivå. Kravet i förslaget till K3 är 

högre ställda än de krav som framgår i 

IFRS/IAS.

Vad anser ni om att 

vägledning i tredje 

hand ska sökas i full 

IFRS

Termer, deffinitioner 

och 

Översättningsproblem

SCB SRF Sveriges Byggindustrier

För att underlätta läsningen av vägledningen 

borde de grundläggande bestämmelserna 

finnas i egna punkter och kommentarerna 

böra placeras i direkt anslutning till 

respektive punkt.

 Vi efterfrågar ännu fler exempel och 

också ett bättre anpassat språkbruk för 

tjänsteföretag. Ett exempel på detta är 

texten på sidan 79 om tjänsteföretags 

lager, som inte är helt begriplig.

Hur användarvänligt 

anser ni att K3 är?

SRF anser att K3 inte i någon del ska inskränka rätten till att tillämpa 

ÅRL fullt ut. Se exempelvis Kapitel 5 där man anger att extraordinära 

poster aldrig får redovisas i K3. Sådana inskränkningar ska enligt 

SRFs uppfattning endast kunna ske genom lagändring i 

Årsredovisningslagen.                                                                                                                  

SRF anser även att en tabell motsvarande den som finns i RR5, 

vilken åskådliggör skillnaden mellan byte av redovisningsprincip 

och förändrade uppskattningar, bör infogas i det allmänna rådet 

alternativt i kommentarerna.

Tycker ni att K3 

stämmer överrens med 

svensk lagstiftning?

Även om vägledningen är välformulerad är 

den något svårläst genom hänvisningar till 

lagtext, vilket ställer höga krav på läsaren.
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Hur anser ni att 

hänvisningen till lagen 

är i K3?
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BFN noggrant överväger hur man ska utforma en struktur som 

väsenligt ökar läsbarhet och användarvänlighet i jämförelse med 

utkastet. Exempel på ett område där redovisningsproblem, enligt 

SRFs uppfattning, inte går att lösa enbart med stöd i det allmänna 

rådet är värdering av varulager.
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Företag Svenska Kyrkan Svenskt näringsliv SSIH

Hur användarvänligt 

anser ni att K3 är?

Det vore önskvärt om det allmänna rådet kan 

göras innehållsrikare och mera självständigt 

så att det allmäna rådet i högre grad kan läsas 

utan kommentardelen.

Förslaget till allmänt råd med 

kompletterande vägledninge 

måste ges en mer pedagogisk 

struktur. 

Hur anser ni att 

utformningen av 

kommentarerna är i 

förhållande till det 

allmänna rådet?

kommentarerna är dock till stor del 

en upprepning av innehållet i själva 

kapitlet. 

Svenska Kyrkan Svenskt näringsliv SSIH

Vad tycker ni om att 

K3:s utgångspunkt är i 

IFRS for SME?

Tydliggöra skillnader mellan SME och ÅRL

Svenskt Näringsliv välkomnar att 

BFN har valt denna utgångspunkt. 

et är av stort värde för tillämparna 

att kunna utläsa när normgivningen 

i K3 är avsedd att överensstämma 

med detta internationella 

regelverk, och när så inte är fallet.

Vad anser ni om de 

avvikelser som finns 

mellan regelverken?

Vad anser ni om att 

vägledning i tredje 

hand ska sökas i full 

IFRS

Termer, deffinitioner 

och 

Översättningsproblem

Svenska Kyrkan Svenskt näringsliv SSIH

5.3 Extraordinära poster får inte redovisas 

enligt detta allmänna råd men är tillåtet 

enligt ÅRL 3 kap 13§ . Vilket är överordnat? 

Det allmänna rådet eller ÅRL? 

Som förslaget till K3 är utformat 

behöver RedR 1 finnas kvar. 
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Tycker ni att K3 

stämmer överrens med 

svensk lagstiftning?

Hur anser ni att 

hänvisningen till lagen 

är i K3?
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Företag NNR Uppsala Universitet Bolagsverket

Hur användarvänligt 

anser ni att K3 är?

NNR finner att 

Bokföringsnämnden bör 

fundera på hur och om 

materialet kan 

framställas på ett mer 

sammantaget och 

lättillgängligt sätt.

Genom den 

uppställningen av 

allmänna rådet och 

vägledningen blir det 

enkelt för läsaren och 

användaren att följa 

det hela, då bl.a. 

kommentar och 

exempel redovisas 

under varje kapitel.

Hur anser ni att 

utformningen av 

kommentarerna är i 

förhållande till det 

allmänna rådet?

Det allmänna rådet i sig 

är knapphändigt 

utformat och att det 

sannolikt därav blir 

svårt och en abstrakt 

materia att ta till sig 

utan att samtidigt läsa 

åtföljande 

kommentarer.

K3 innehåller förutom det allmänna rådet också exempel 

och kommentarer. Detta väcker flera frågor. En är 

placeringen av kommentarerna och innehållet i dem. 

Beträffande placeringen så är kommentarerna precis som 

det allmänna rådet uppdelade i kapitel. Kommentarerna 

är placerade i anslutning till de allmänna råden. En 

konsekvens av det är att det allmänna rådet varvas med 

kommentarer. En annan svårighet som är relaterad till 

kommentarerna är att det förekommer en stor mängd 

upprepningar av de allmänna råden i dem. 

NNR Uppsala Universitet Bolagsverket

Vad tycker ni om att 

K3:s utgångspunkt är i 

IFRS for SME?

Mot bakgrund av en 

allmänt ökad 

globalisering och 

internationalisering av 

näringslivet finner vi att 

själva utgångspunkten 

för normgivningen kan 

betraktas som vällovlig 

och ändamålsenlig i 

sammanhanget.

I K3 används en teknik med skattemässiga ventiler för 

redovisning i juridisk person när IFRS for SME påbjuder en 

redovisningsmetod som inte är anpassad till det svenska 

sambandet mellan redovisning och beskattning. För 

företagens intressenter skapar skillnader mellan K3 och 

IFRS for SME problem eftersom avvikelserna måste 

beaktas vid en analys av det aktuella företaget. 

Skillnaderna lindras dock av att kapitalmarknaden 

framförallt intresserar sig för koncernredovisningen och 

inte för redovisningen i de enskilda juridiska personerna.

Vad anser ni om de 

avvikelser som finns 

mellan regelverken?

Såvitt Bolagsverket 

erfar behandlas inte 

frågor runt 

underskrifter av 

årsredovisningar i 

International 

Financial Reporting 

Standards for Small 

and Medium-sized 

Entities (SME), som 

har varit 

utgångspunkten för 

K3, men är enligt 

Bolagsverkets 

mening mycket 

viktig.

Vad anser ni om att 

vägledning i tredje 

hand ska sökas i full 

IFRS

Termer, definitioner 

och 

Översättningsproblem

NNR Uppsala Universitet Bolagsverket
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Hur anser ni att 

hänvisningen till lagen 

är i K3?
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Färre regler behöver dock inte nödvändigtvis betyda att 

det blir enklare för upprättaren av årsredovisningen. 

Motivet för detta är att en rättvisande bild av ett företags 

ställning och resultat inte (alltid) låter sig bäst beskrivas 

genom att följa anvisningar för upprättande av 

årsredovisning i detaljerade regler. Företagen behöver 

enligt IFRS ett visst utrymme för bedömningar för att 

kunna ge en rättvisande bild av verksamheten. 
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Företag Bostadsrättsorganisationen (SBC) Bonnierkoncernen Castellum

Hur användarvänligt 

anser ni att K3 är?

Uppdelningen i rubriker, underrubriker 

och punkter av olika rangordning har 

många stora fördelar, inte minst för 

granskning i remissammanhang. Men man 

missar samtidigt förståelsen av 

sammanhang och samband. Snarare slås 

läsarna av bristen på pedagogik. 

Förslaget är 

krångligt och lär 

inte underlätta 

rapporteringen

Hur anser ni att 

utformningen av 

kommentarerna är i 

förhållande till det 

allmänna rådet?

Bostadsrättsorganisationen (SBC) Bonnierkoncernen Castellum

Vad anser ni om de 

avvikelser som finns 

mellan regelverken?

Vad anser ni om att 

vägledning i tredje 

hand ska sökas i full 

IFRS

Termer, definitioner 

och 

Översättningsproblem

Bostadsrättsorganisationen (SBC) Bonnierkoncernen Castellum
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Tycker ni att K3 

stämmer överrens med 

svensk lagstiftning?

Hur anser ni att 

hänvisningen till lagen 

är i K3?
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 I nu föreliggande utkast finns ingen särskild regel för s.k. 

substansförvärv, vilket innebär en väsentlig försämring av 

redovisningen jämfört med nuvarande regler.

Att frankt förklara att företagen lever upp 

till bokföringslagens krav på rättvisande 

bild (2kap, §3) genom att följa dessa råd 

antyder en närmast stötande självgodhet.

Punkt 16.3 Castellum anser att kravet på upplysningar enligt 

ovan för varje förvaltningsfastighet är oskäligt och medför en 

affärsmässig exponering vid förhandling av enskilda 

fastigheter – allt står att finna i årsredovisningen. Dessutom 

blir årsredovisningen enormt omfattande i de fall ett bolag 

innehar många fastigheter. Samtidigt kan konstateras att 

nämnda upplysningskrav är strängare än motsvarande 

upplysningskrav enligt IAS 40 och IFRS för SME. I dessa 

regelverk finns inga krav på att upplysningarna lämnas för 

varje fastighet, utan där är kravet istället på aggregerad nivå.                                                                                                                                                                         

Det bör framhållas att IFRS-reglerna även för SME-företag ger 

den alternativa möjligheten att redovisa fastigheterna till 

verkligt värde, varvid avskrivning ej görs och 

komponentavskrivning därmed undviks. Denna möjlighet 

medges inte av K3-förslaget, vilket ytterligare motiverar att 

komponentavskrivning som krav avlägsnas för 

förvaltningsfastigheter.


