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Sammanfattning 

Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är 

statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja 

utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall 

grundas utifrån praxis. Redovisningen har dock gått från att ha styrts utifrån 

principer och sed till att bli allt mer styrt av regler. På senare tid har nämligen 

BFN antagit en ny strategi genom att utfärda regelverk vilket de aldrig tidigare 

har gjort. De nya regelverken vid namn K-regelverken grundar sig i 

internationella redovisningsnormer och blir aktuella att tillämpa från 2014.  

Problematiken är att BFN inte har någon föreskriftsmakt utan endast får ge ut 

allmänna råd. Dessa uppfattas dock ofta som obligatoriska i praktiken vilket 

leder till att det uppstår en konflikt både gällande hur reglerna skall tolkas samt 

vad som gäller juridiskt.  

Vårt syfte är att förstå hur de kommande regelverken från bokföringsnämnden 

uppfattas samt hur de kommer att påverka företagen och den goda 

redovisningsseden. I uppsatsen använder vi oss av en kvalitativ studie med 

induktiv ansats. För att erhålla data på området har vi både samlat in primär 

och säkundärdata för att förstå och tolka helheten. I slutsatsen kommer vi 

fram till att den goda redovisningsseden har förändrats så pass mycket att den 

inte längre kan anses vara god sed. Finns det överhuvudtaget fortfarande ett 

behov av god redovisningssed då skrivna regler har tagit över det tomrum som 

den goda seden tidigare försökte fylla? Vi har även kommit fram till att K-

regelverken inte kommer att resultera i en förenkling jämfört med dagens 

normgivning, inte heller kommer de administrativa kostnaderna att minska. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Skillnader i redovisning länder emellan beror dels på att de  ekonomiska och 

politiska strukturerna ser olika ut. Då ekonomin över tiden blivit allt mer 

global och ställt högre krav på en jämförbar redovisning har på senare år 

utvecklingen mot en harmoniserad redovisning gått allt snabbare. Detta gäller 

främst redovisningen för börsnoterade bolag. I Sverige finns det ett starkt 

samband mellan redovisning och beskattning, vilket innebär att 

skattehänsynen får en stor inverkan på redovisningen. Sådan hänsyn måste 

även tas när det framställs nya redovisningsregler (Marton 2010). 

Den privaträttsliga organisationen International Accounting Standards Board 

(IASB) gav ut regelverket International Financial Reporting Standars (IFRS) 

för att öka jämförbarheten mellan länder. Detta regelverk antogs av EU år 

2002 genom en förordning vilket innebar att IFRS betydelse ökade. Samtliga 

noterade företag inom EU blev därmed skyldiga att tillämpa IFRS i sina 

koncernredovisningar (Marton 2010). Vidare gav IASB ut en förenklad 

standard 2009 som var avsedd för icke noterade företag vid namn IFRS for 

SMEs (Drefeldt & Törning 2012). 

BFN är en statlig myndighet under regeringen som bildades i samband med 

införandet av 1976 års bokföringslag (BFL). Genom införandet av BFL fick 

BFN i ansvar att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden (Prop. 

1975:104). Redovisningen i Sverige har under de senaste åren influerats utav 

IFRS. BFN har antagit en ny strategi vid framtagning utav normer på grund av 

den ökade internationaliseringen inom redovisningen. Detta görs för tillfället 

genom att BFN utformar ett samlat regelverk vid namn K-regelverken1 

(Drefeldt & Törning 2012). 

 

 

 

                                                 
1
 Se K-regelverken s.26 
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1.2. Problemdiskussion 

Genom vårt arbete med att förstå K-regelverken från BFN framkom det 

oklart huruvida just de kommande regelverken är frivilliga att tillämpa. Olsson 

framhäver att BFN till skillnad från andra myndigheter saknar kompetens att 

anta, ändra eller upphäva föreskrifter (Olsson 2010). Vi ställer oss då frågan, 

överskrider BFN sina befogenheter? 

BFN:s huvudsakliga mål är att fullgöra sina uppgifter som statens expertorgan 

på redovisningsområdet, de har även ansvaret att främja utvecklingen av den 

goda redovisningsseden (BFN 2011). God redovisningssed har länge varit ett 

nyckelbegrepp inom redovisning, en hänvisning till god redovisningssed görs 

för att fylla ut de områden där man ansett sig inte kunna skapa regler i lag 

(Artsberg 1992). Jönsson (1985) beskriver definitionen som framgår av 

förarbetena till god redovisningssed som ”att det bör röra sig om en faktiskt 

förekommande praxis hos kvalitativt representativt krets bokföringsskyldiga” 

(Jönsson 1985 s.79). 

Den goda redovisningsseden kring de nya framtagna allmänna råden kan 

knappast utgå från tillämpad praxis, utan grundar sig snarare från normgivarna 

som tagit fram ett komplett skrivet regelverk. Fokus tenderar att flyttas från 

”sed” till kompletterande normgivning (Olsson 2010).  

1.3. Syfte 

Att förstå hur de kommande regelverken från bokföringsnämnden uppfattas 

samt hur de kommer att påverka företagen och den goda redovisningsseden. 

1.4. Forskningsfrågor 

 Är K-regelverken en förenkling och hur påverkas företagens administrativa 
kostnader? 

 Hur har den goda redovisningsseden påverkats av att ha varit praxisorienterad till 
att bli allt mer regelstyrd?  

 Har bokföringsnämnden befogenheter att utfärda regelverk utan föreskriftsrätt? 

 Uppfattas K-regelverken som obligatoriska? 
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2. Metod 

2.1. Val av metod 

I ett tidigt skede fick vi förmånen att delta vid en föreläsning som Ernst & 

Young anordnade angående K-regelverken, föreläsningen väckte vårt intresse 

för ämnet. Syftet var till en början att se hur företag och redovisningsexperter 

resonerade kring valet av de olika kategorierna i K-regelverken. Vid senare 

undersökningar förstod vi att BFN:s kommande regelverk bestod av allmänna 

råd, vilket gav oss en tankeställare huruvida BFN:s allmänna råd är tvingade 

eller frivilliga. Syftet med vår uppsats ändrades därmed till att förstå hur de 

kommande regelverken från bokföringsnämnden uppfattas samt hur de 

kommer att påverka företagen och den goda redovisningsseden. Vi fick 

ytterligare förståelse kring K-regelverkens komplexitet då vi deltog vid 

föreläsningar under FinForum på Grand Hôtel med Sveriges främsta 

redovisningsexperter.  

Utifrån denna bakgrund valde vi att använda oss utav den induktiva metoden, 

vilket innebär att man samlar in relevant information från verkligheten med 

öppet sinne för att sedan jämföra den med teorin (Jacobsen 2002). Det är 

verkligheten som bildar utgångspunkten för teorin då inte några förutfattade 

meningar och förväntningar finns (Glaser & Strauss 1967).  

För att använda sig utav en renodlad induktiv ansats krävs det att man inte har 

någon tidigare kunskap inom området, vilket praktiskt taget är näst intill 

omöjligt då ingen människa befinner sig i ett sådant tillstånd. Vår studie har 

utförts genom en induktiv ansats på det sätt att kunskapsintresset är fokuserat 

till att beskriva ett empiriskt fenomen, inte att testa en given teori (Artsberg 

1992). Kritiken som har riktats mot den induktiva ansatsen anser att det är 

orimligt att tro att någon kunde gå ut i verkligheten med öppet sinne (Jacobsen 

2002). 

Vidare valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom den ofta 

är förenad med den induktiva ansatsen, samt att den är mer öppen för ny 

information. Den kvalitativa metoden kan beskrivas som ett öppet samtal 

mellan respondenter och undersökare. Metoden leder till att frågeformulär kan 

göras öppnare och att möjlighet ges till att ställa öppna frågor där 

respondenten kan svara med egna ord (Jacobsen 2002). 
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De nackdelar som den kvalitativa metoden kan medföra är att metoden är tids- 

och resurskrävande. Vid begränsad tid måste antalet respondenter vara lågt 

(Jacobsen 2002). 

2.2. Datainsamlingsmetod 

Informationsinsamlingen går att dela upp i två delar, primärdata och 

sekundärdata. Den information som hämtas direkt från primära 

informationskällor genom intervjuer, observationer och frågeformulär 

klassificeras som primärdata. Den andra delen, sekundärdata, innebär att 

någon annan har samlat in informationen. Sekundärdata kan i sig delas in i 

kvalitativ sekundärdata i form av böcker och kvantitativ sekundärdata i form 

av statistik och räkenskaper (Jacobsen 2002). 

Vi har valt att samla in både primär och sekundärdata. Den sekundärdata vi 

använt oss av är litteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter, tidsskrifter, lagar 

och propositioner.  Litteraturen kring de kommande regelverken är dock minst 

sagt begränsad, vi har därav även valt att använda oss utav statliga offentliga 

utredningar. Vetenskapliga artiklar har sökts genom följande databaser: 

Emerald, Google Schoolar, Onesearch, och Science Direct. Vid användandet 

av sekundärdata är det viktigt att vara kritisk vid urvalet utav källor (Jacobsen 

2002). 

Den primärdata vi har samlat in har gjorts genom intervjuer som utgått från en 

grundmall med frågor där det funnits utrymme för fri diskussion och 

följdfrågor. Inspelning av intervjuerna har skett digitalt för att kunna citera 

respondenten ordagrant samt för att kunna hålla en naturlig samtalskontakt 

(Jacobsen 2002). Intervjuerna har skett genom personliga möten eller över 

telefon.   

2.3. Val utav respondenterna 

Vid intervjuerna har vi valt att tillämpa den semistrukturerade metoden vilket 

innebär att vi använt oss av en uppsättning frågor, vilka fungerat som en mall, 

där frågornas ordningsföljd har kunnat variera. Metoden lämnar även utrymme 

för följdfrågor som anknyter till respondentens svar. Frågorna är överlag mer 

öppet formulade än vad som är fallet vid strukturerade intervjuer (Bryman 

2002). 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att få en bra 

struktur och underlätta för läsaren med tanke på att ostrukturerade intervjuer 
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blir mer omfattande och kräver mer tolkning av respondentens svar. Dock bör 

intervjuerna vara utformade på ett sådant sätt att respondenten kan svara fritt, 

vilket kan leda till oförutsägbara svar. Risken som finns om man har för 

strukturerade intervjuer är att man kan gå miste om värdefull information 

(Jönsson 1985).  

Med tanke på de kommande regelverkens komplexitet har vi valt våra 

respondenter med omsorg, vilket innebär att vi endast har intervjuat experter 

och sakkunniga inom redovisningsområdet för att få relevant information. Då 

införandet av K-regelverken kommer att beröra många parter är det viktigt att 

försöka få alla olika åsikter att komma till tals, vilket var av stor betydelse i vårt 

val av respondenter. 

2.3.1. Urval 

Claes Janzon, redovisningsexpert och partner på PWC. Janzon är ordförande 

för Rådet för finansiell rapportering. Han är även ledamot i FAR SRS 

Policygrupp för redovisning. 

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för 

revisorer och rådgivare. 

Eva Törning, redovisningsexpert på Grant Thornton. Vidare är hon ledamot i 

FAR SRS Policygrupp för redovisning och ordförande i FAR SRS 

Kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet.  

Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister sedan 2006. 

Göran Arnell, redovisningsexpert och partner på KPMG. Arnell är ordförande 

i FAR SRS Policygrupp för redovisning och är sedan 2007 medlem i 

Näringslivets Redovisningsgrupp (NRG).  

Sten-Eric Ingblad, redovisningsexpert och f.d. direktör på Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers samt universitetslektor i företagsekonomi. Vidare 

har han hjälpt normgivare som FAR, BFN och Redovisningsrådet. Ingblad var 

tillförordnad direktör vid uppstarten av Redovisningsrådet. Idag är Ingblad 

pensionerad. 

Thomas Engelbrektsson, godkänd revisor, styrelseordförande och delägare på 

LR Revision Karlstad. 

Ulf Selander, godkänd revisor och partner på Grant Thornton Karlstad. 
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2.4. Tolkning 

I tolkningen har vi fört en diskussion kring våra frågeställningar där vi kopplat 

samman teorin med emperin. Detta för att jämföra om sekundärdata och 

primärdata stämmer överrens. Vi har försökt att jämföra och tolka 

respondenternas svar för att sedan sammanställa det på ett övergripande sätt. I 

tolkningen har vi utformat upplägget så det stämmer överrens med våra 

frågeställningar och samtidigt försökt föra en diskussion. Vi har även försökt 

att göra en lättläst sammanställningen av materialet, vilket ger en bättre 

överblick för att svara på uppsatsens frågeställningar. Vidare sammanställer vi 

allt i slutsatsen för att besvara forskningsfrågorna och syftet. 

2.5. Trovärdighetsdiskussion 

För att öka trovärdigheten i uppsatsen har vi haft en kritisk inställning till både 

primär och sekundärdata. Detta har gjorts genom att respondenternas svar har 

citerats ordagrant där ingen respondent är anonym. För att ytterliggare öka 

uppsatsens trovärdighet har samtliga respondenter givits tillfälle att lämna 

synpunkter på sina svar vilket innebär att de står för sina åsikter. Genom valet 

av respondenter har vi försökt att få alla olika parters åsikter att komma till tals 

och på så sätt presentera en helhetsbild utav situationen. Vi är dock medvetna 

om att ett större antal respondenter skulle bidragit till ökad trovärdighet.  

Vid insamlingen utav sekundärdata har vi varit särskilt kritiska eftersom vi då 

inte tar del utav information som kommer direkt från källan. Vi har försökt att 

använda oss av flera olika oberoende källor vilket Jacobsen (2002) anser är 

viktigt för att kunna få en bra och balanserad bild utav en situation. De olika 

författare vi har valt stödjer samma påståenden vilket bidrar till ökad 

trovärdighet. Det vi skulle kunna vara kritiska till är de statliga offentliga 

utredningar som inte är ”helt” vetenskapliga. Som vi tidigare nämnt finns det 

begränsad mängd litteratur inom området för de kommande regelverken vilket 

är orsaken till att vi valt att använda oss utav dessa. Vi anser dem dock 

trovärdiga då en av författarna är specialist inom ämnet, samt att de stämmer 

överens med påståenden som författare beskriver i litteraturen. Vid 

användandet av flera källor som stödjer samma område är det även viktigt att 

bedömma i vilken grad källorna är oberoende av varandra. Skulle flera 

oberoende källor beskriva samma situation kan man utgå från att 

informationen är trovärdig. Problematiken som kan uppstå är att källorna kan 

beskriva samma situation olika, ifall så är fallet krävs bedömning av källornas 

trovärdighet och kvalitet (Jacobsen 2002). 
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3. Teori och redovisningspraxis 

3.1. Normbildningsprocessen 

Redovisningsförändringar sker under en lång process där politiska, sociala, 

tekniska och ekonomiska faktorer har betydelse (Arstberg 2005). Hussein 

(1981) utvecklade en modell för att förklara normbildningen på 

redovisningsområdet. Modellen härstammar ifrån Zaltman et al. (1973) som 

förklarar förändringar som innovativa processer (Artsberg 1992). 

 

Husseins modell förklarar normbildningen genom tre steg, där man utgår ifrån 

upptäckt/etablering, attitydbildning och legitimering. När en 

redovisningslösning skall etableras sker en förhandling, där intressekonflikter 

uppmärksammas. Resultatet utav förhandlingsprocessen beror på den relativa 

makten mellan olika grupper (Artsberg 1992). 

Hussein utgår även från att sociala förändringar har ett beteendemässigt 

angreppssätt. Det beteendemässiga angreppssättet förklarar att det finns en rad 

olika teorier om vad som leder fram till en handling, specifikt inom 
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redovisningen. Det har riktats viss kritik mot att forskningen på 

redovisningsområdet har utgått från allt för enkla modeller över aktörers 

handlande (Lowe 1983). Husseins modell däremot beaktar även de komplexa 

inom redovisningsförändringarna genom att ta hänsyn till de beteendemässiga 

och sociala faktorerna utöver de ekonomiska och tekniska faktorerna 

(Artsberg 1992).  

Det beskrivs även i modellen att det sker en förändring där man upplever ett 

förväntningsgap, definitionen av detta är ”känslan av ett behov av förändring”. 

Det beskrivna förväntningsgapet skiljer sig från påtvingade förändringar, som 

sker genom ny lagstiftning (Hussein 1981). 

Redovisning kräver gott omdöme och både teoretisk och praktisk kunskap 

eftersom redovisningen aldrig kan bli en exakt vetenskap (Artsberg 2005). 

3.2. Normer inom redovisningsområdet 

I svensk rätt finns grundläggande normer för redovisningsområdet som 

regleras i bokföringslagen (SFS 1999:1078). Reglerna är av formell karaktär 

och innehåller grundläggande bestämmelser om bokföringsskyldighet. De 

flesta företagen skall även upprätta en årsredovisning enligt 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Skillnaden är att bokföringslagen (BFL) 

omfattar alla företag, medan årsredovisningslagen (ÅRL) enbart tillämpas av 

de som upprättar årsredovisning, det vill säga samtliga aktiebolag, ekonomiska 

föreningar samt flertalet stiftelser (Olsson 2010).  

BFL och ÅRL beskrivs som ramlagar inom redovisningen, men innebörden av 

denna beteckning är inte helt självklar. I förarbeten finns ingen självklar 

definition på vad en ramlag är. Bull & Sterzel (2010) förklarar ramlagarna som 

”målinriktade” där de materiella reglerna är begränsade. Eftersom ramlagarna 

är förhållandevis kortfattade lagar förväntas de att kompletteras med 

utomrättslig normbildning (Olsson 2010). 

3.3. Standardisering 

En standard är en slags regel som kan variera i betydelse. Den uttrycks ofta 

som frivillig men kan i praktiken vara mer eller mindre tvingande. Även dess 

överensstämmelse med normer och praxis kan variera. Möjligheten för 

tolkning och kritik skiftar också med standardens utformning. Definitionen av 

begreppet standard förklaras som: 
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… ett dokument upprättat i samförstånd och fastställt av erkänt organ, 

som för allmän och upprepad användning ger regler, vägledningar eller 

egenskaper för aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största möjliga 

reda i visst sammanhang. (Brunsson & Jacobsson 1998, s. 17)  

Att utforma och etablera standarder är en sak, att tillämpa dem i praktiken är 

en annan. För att standarder ska få betydelse förutsätts att målgruppen väljer 

att följa dem. Om standarderna är alltför breda eller diffusa i sin formulering 

kan det vara svårt att avgöra om de efterlevs eller ej (Brunsson & Jacobsson 

1998). 

3.4. Internationella normgivare 

3.4.1.  IASB och IFRS 

Den privaträttsliga organisationen International Accounting Standard Board 

(IASB) arbetar på internationell nivå med huvudsaklig uppgift att öka 

jämförbarheten mellan länders redovisning (Westermark 2005). IASB har 

utvecklat International Financial Reporting Standards (IFRS). Då EU 

accepterade IFRS 2005 måste det enligt lag tillämpas av alla börsnoterade 

koncerner vid upprättande utav årsredovisning. Den svenska lagstiftningen 

anpassar sig nämligen i samband med att EU-förordningar beslutas 

(Fagerström & Lundh 2005). I juli 2009 publicerade IASB även ett förenklat 

regelverk, utifrån IFRS, för små och medelstora företag vid namn Financial 

Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). 

Detta togs fram i samma syfte som IFRS, nämligen att öka jämförbarheten 

mellan länders redovisning (IFRS 2012). 

3.4.2.  FASB och US GAAP 

Förutom IASB finns det sedan länge andra normgivande organ som har 

utfärdat redovisningsnormer, framförallt i sina egna länder. Av dessa har 

Financial Accounting Standards Board (FASB) haft störst betydelse. FASB har 

utvecklat USA:s redovisningsnormer vid namn General Accepted Accounting 

Principles (US GAAP). Både amerikanska FASB och europeiska IASB 

grundades samma år 1973. Sedan dess har de försökt jämföra och slå ihop sina 

regelverk, dock utan resultat då de har olika syn på redovisningen. I Europa 

lades stor vikt på rättvisande bild medans det i USA fokuserades på att 

tillhandahålla information som var användbar vid beslutfattandet (Westermark 

2005). 
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3.5. Makt 

Begreppet makt är av väsentlighet för att förstå en organisation eller ett 

samhälles sätt att fungera. Då maktbegreppet består av många sorters 

maktutövningar är begreppet mycket oprecist. Makt ses som en abstraktion 

likt flera andra organisationsteoretiska begrepp. Det går inte att direkt iaktta 

makt som en bestämd händelse som går att ta på, det ses istället som ett 

uttryck för de fenomen som behåller eller förändrar mänskliga relationer och 

strukturer. Maktfenomen delas in i tre olika kategorier: substantiell, relationell 

och institutionell makt. Den substantiella makten innebär att makten kopplas 

till olika resurser som hör till dem som strider om makten. Den relationella 

makten utvecklas genom det sociala samspelet som sker när människor 

påverkar varandra genom transaktioner. Den institutionella makten är kopplad 

till vad som anger ramarna för ett möjligt beteende såsom lagar, regler, 

instruktioner, normer och rutiner (Christensen & Daugaard 2011). 

3.5.1. Institutionell makt 

I vårt samhälle lever alla inom ramar som historiskt sett har utvecklats av mer 

eller mindre precisa normer. Dessa normer kommer till uttryck i regler och 

vägledning gällande vad som anses vara ett möjligt eller normalt beteende.  

Olika aktörer etablerar dessa normer över tid genom sitt beteende. När 

normerna är inrättade genom konventioner och föreskrifter är de ramar som 

aktörerna agerar inom, detta kallas för att ramarna har blivit 

institutionaliserade. Ju mer reellt reglerande ramarna blir, desto mer okritiskt 

godkänner vi den verklighet som ramarna definierar. Dessa normer finns på 

flera platser i vårt samhälle och framför allt i nationella och internationella 

politiska system (Christensen & Daugaard 2011).  I Lindbeck (2000) beskrivs 

att det inom politiken finns gråzoner av oklara maktfördelningar mellan 

regering och statliga myndigheter. Dessa oklara maktförhållanden skapar en 

stor osäkerhet hos väljarna gällande vem som egentligen fattar de avgörande 

besluten. Den bristande granskningen utav myndigheter har bidragit till att 

ineffektivitet och ren misskötsel inte kunnat upptäckas i tid (Christensen & 

Daugaard 2011). 

3.5.2. Makt inom redovisning – internationellt 

Förutom lagstiftningen finns det organisationer som både internationellt och 

nationellt tar fram regler inom redovisningsområdet. Många utav de normer 
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som finns härstammar från organisationer som inte längre är aktiva (Artsberg 

2005). 

Organisationen IASB har inte besittning över några auktoritativa befogenheter 

att genomdriva de redovisningsnormer de ger ut. Därför måste IASB förlita 

sig på att de nationella tillsynsmyndigheterna väljer att tillämpa dess normer 

(Chee Chiu Kwok 2005). 

Sedan uppstarten av IASB har de kunnat utveckla normer med relativt lite 

inflytande från politiken. I samband med den globala finanskrisen började 

politiska organ antyda att redovisningen var en bidragande orsak till krisen. 

Redovisningsforskare har på senare tid granskat revisionsbyråerna och 

framförallt större internationella revisionsbyråers möjlighet att påverka IASB:s 

standarder. Genom bolagens globala räckvidd, ekonomiska makt, politiska 

inflytande och kompetens har det visat sig att revisionsbranschen kunnat utöva 

större inflytande än andra intressenter. Detta innebär att IASB:s påverkan från 

användare, tillsynsmyndigheter och politiker har minskat (Bengtsson 2011). 

Trots denna förlust av inflytande valde EU att ge sitt stöd till IFRS, detta 

motiverades genom att marknaden inom EU behövde gemensamma 

redovisningsstandarder. Valet av en politiskt neutral lösning med en mer 

självständig normgivare var det enklaste sättet att komma ur det dödläge som 

var på marknaden (Bengtsson 2011). 

EU har dock vidtagit åtgärder för att öka sin makt över IABS:s standarder. 

Det politiska intresset kring normgivningen utgör ett starkt argument för att 

öka förståelsen för samspelet på redovisningsområdet, samt på vilket sätt den 

politiska makten utövas i normgivningsprocessen. Det ökade inflytandet från 

politiska aktörer kan leda till ytterligare maktkamper och insatser för att 

hantera de pågående förändringarna i den institutionella miljön (Bengtsson 

2011). 

Det finns dessutom perspektiv som skapar friktion i samband med 

internationella redovisningsnormer. En faktor som hindrar möjligheten till 

gemensamma redovisningsstandarder är ett lands kulturella och politiska 

attityder till att dela makten med andra regeringar och länder. Politiska hinder 

och en negativ syn till förändring ifrån USA:s sida förhindrar en harmonisering 

av redovisningen (De Lange 2006). 
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3.5.3. Makt inom redovisning – i Sverige 

Enligt legalitetsprincipen i 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen (RF) framgår det att 

den offentliga maktutövningen ska ha lagstöd för att vara grundlagsenlig. Vem 

som har rätt att anta, ändra eller upphäva sådana föreskrifter och hur sådan 

makt regleras, stadgas i 8 kap. RF. BFN saknar till skillnad från andra 

myndigheter sådan makt, så kallad normgivningskompetens (Olsson 2010).  

För att få sådan kompetens krävs det ett bemyndigande av riksdagen eller 

regeringen.  Saknas normgivningskompetens definieras bestämmelserna istället 

som allmänna råd, rekommendationer och standarder. Dessa är inte formellt 

rättsligt bindande men kan ha stor praktisk betydelse. För den enskilda kan 

skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd vara svår att särskilja och det 

kan uppfattas som oklart vad som gäller rättsligt (Bull & Sterzel 2010).  

Riksdagens lagstiftning är rättsligt sätt mittpunkten för hur samhället ska 

styras, där RF utgår ifrån att Riksdagen är den viktigaste politiska institutionen. 

Normgivning av stor betydelse för enskilda eller för samhällslivet bör beslutas 

av riksdagen. I praktiken behöver dock inte riksdagen besluta och hantera all 

normgivning den blivit ålagd genom RF. Grundlagen innehåller nämligen 

möjlighet för riksdagen att i viss mån överlåta sin normgivningsmakt till 

regeringen eller kommuner. Riksdagen kan bemyndiga myndigheter så att de 

får rätt att utge bindande föreskrifter, detta kallas delegation av 

normgivningsmakten. Vissa områden, framförallt det primära lagområdet, kan 

dock inte delegeras. Enligt grundlagstiftaren måste nämligen riksdagen besluta 

om rättsreglernas innehåll i det obligatoriska lagområdet (Bull & Sterzel 2010). 

Riksdagens medverkan vid beslutsfattandet kring nya regler skänker 

demokratisk legitimitet åt de nya rättsreglerna. Dock har Riksdagen idag 

problem med att fylla rollen som det centrala normgivande organet i samhället 

som RF:s bild målat upp. Detta på grund av den ökade förändringstakten i 

samhället och höga krav på detalj- och expertkunskaper. Därför överlåter man 

allt mer av normgivningsmakten till regeringen som i sin tur delegerar ut 

makten till myndigheter (Bull & Sterzel 2010). 
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3.6. Regelförenklingsarbetet 

”EU försöker sänka de administrativa kraven, medan IASBs regelverk höjer 

dem.” (Arnell 2012). 

Internationellt påverkar EU-rättsakter företagen genom ökade information 

och tillståndskrav. Sedan Lissabonprocessen inleddes år 2000 har 

regelförbättring blivit en ytterst aktuell fråga på grund av ökad konkurrens från 

ekonomier utanför EU. Enklare regelverk leder till en konkurrensfördel för 

företagen (Regeringens handlingsplan 2007). 

Sveriges regering presenterade 2006 en handlingsplan för 

regelförenklingsarbete med ett huvudsakligt mål att minska företags 

administrativa kostnader med 25 procent. Vikten av att det skulle bli enklare 

att driva företag förklarades också. Med administrativa kostnader menar 

regeringen i första hand företagets kostnader för att upprätta, lagra och 

överföra information eller uppgifter som föranletts av krav i lagar, 

förordningar och myndighets föreskrifter eller anvisningar i allmänna råd. 

Förenklingen ska bidra till en märkbar positiv förändring i företagens vardag. 

Sverige ska bli ett av de bästa länder i världen att driva företag i (Regeringens 

handlingsplan 2007). 

Enligt handlingsplanen från regeringen framgår det att företagens 

administrativa kostnaderna sammanlagt har minskat med 7,3 procent sedan 

2006, vilket motsvarar drygt 7 miljarder kronor (Regeringens handlingsplan 

2009/10). 

Vid framtagning utav nya regler skall det genomföras konsekvensutredningar 

för att se huruvida regelförslag påverkar företag. Om de nya reglerna är 

administrativt kostsamma ska de inte ersätta de tidigare reglerna. Det finns 

krav på att myndigheter ska utföra konsekvensutredningar i samband med att 

nya regler tas fram, men detta krav uppfylls dock inte alltid. (Regeringens 

handlingsplan 2007). 

Näringslivet har kritiserat att de svenska konsekvensutredningarna inte görs i 

tillräckligt god tid utan istället i så sent skede att det är försent för företagen att 

kunna påverka reglernas utformning. Det är av stor relevans att genomföra 

konsekvensutredningar i tidigt skede för att regeringes mål ska kunna uppfyllas 

(Regeringens handlingsplan 2007). 
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Regeringen beslutade att ett organ skulle tas fram för att granska att 

myndigheterna upprättar konsekvensutredningar och att det sker med god 

kvalité (Regeringens handlingsplan 2007). Som ett resultat av detta togs ett 

fristående rådgivande organ vid namn Regelrådet fram 2008. Sedan uppstarten 

utav Regelrådet har en kunskapsbas utarbetats beträffande hur regler kan 

utformas för att minska företagens administrativa kostnader (SFS 2011:74). 

För att minska regelbördan för företag krävs kunskap om hur regler påverkar 

företagens vardag. För att göra detta behövs ökad kontakt med företag och 

grundliga konsekvensutredningar. När man utarbetar regler är det därför 

ytterst viktigt att se utifrån företagens perspektiv. Detta görs genom att 

tillhandahålla resurser och tydliga verktyg för de myndigheter som ska minska 

regelbördan (Regeringens handlingsplan 2007). 

3.7. Bokföringsnämnden 

Bokföringsnämnden (BFN) är en myndighet under regeringen med uppgift att 

främja utvecklingen av god redovisningssed. Dess huvudsakliga mål är att vara 

statens expertorgan på redovisningsområdet (Regeringens handlingsplan 

2007). En viktig uppgift för nämnden är att yttra sig till domstolar om vad som 

anses vara god redovisningssed. BFN skall arbeta med att förbättra standarden 

i de mindre och medelstora företagens bokföring och årsredovisning. Det är 

av stor betydelse att regelverket är enkelt och anpassat till användarens behov 

(BFN 2011) . 

Det kan uppfattas som otydligt om BFN:s roll enbart har varit att kodifiera 

tillämpad praxis ute i företagen eller om de har befogenhet att föreslå nya 

lösningar som ännu inte tillämpats av näringslivet (Olsson 2010). På grund av 

internationaliseringen inom redovisningen har BFN antagit en ny strategi i 

framtagningen utav normer. Detta gör BFN för tillfället genom att skriva 

samlade regelverk för upprättande utav årsboksslut och årsredovisning, de så 

kallade K-regelverken (BFN 2011). Vid framställandet av de nya regelverken 

producerar BFN nya allmänna råd som skall vara heltäckande för respektive 

företagskategori. Den goda redovisningsseden kring de nya framtagna 

allmänna råden kan knappast utgå från tillämpad praxis utan grundar sig 

snarare från normgivarna som tagit fram ett komplett skrivet regelverk. Fokus 

tenderar att flyttas från ”sed” till kompletterande normgivning (Olsson 2010). 
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3.7.1. Allmänna råd 

De normer som BFN utarbetar ges ut i en särskild serie som heter 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Serien presenteras i två särskilda 

beteckningar Bokföringsnämndens vägledningar och Bokföringsnämndens uttalanden. 

Skillnaden mellan en vägledning och ett uttalande är att en vägledning 

behandlar ett större område och ett uttalande avser en mer begränsad 

frågeställning. De allmänna råden BFN ger ut kompletterar reglerna i BFL och 

ÅRL och anses endast som normer i enlighet med vad som gäller för statliga 

myndigheters normgivning (BFN 2011). 

Det har på senare tid tillkommit fler normer som ges ut genom allmänna råd 

och dess inflytande på det praktiska rättslivet har ökat (Bull & Sterzel 2010). 

Enligt propositionen (1975/76:112) är det viktigt att dra gränsen mellan vad 

som anses vara föreskrifter och vad som i allmänhet kallas anvisningar och 

råd. Det uppmärksammades genom remissyttranden att det önskades tydligare 

skillnader mellan föreskrifter och allmänna råd. Regler som ger upplysningar 

om hur man lämpligen skall agera, men som är friviliga att tillämpa bör inte ses 

som författningar, en bättre definition är allmänna råd (Prop. 1975/76:112). 

Alla föreskrifter skall uppfylla tre kriterier för att klassificeras som en 

föreskrift. Det ska vara en rättsregel, bindande och generella. Allmänna råd 

behöver inte uppfylla dessa kriterier eftersom de endast formellt anses vara 

rekommendationer om hur olika situationer kan hanteras. Om man bryter mot 

en föreskrift så har man alltså åsidosatt en förpliktelse vilket inte är fallet vid 

tillämpning av allmänna råd. För att det skall anses brottsligt att bryta mot de 

allmänna råden krävs det att de visat sig vara en föreskrift (Lagerqvist Veloz 

Roca 1999). 

3.7.2. God redovisningssed 

God redovisningssed har sin härkomst från god köpmannassed, och dess 

definition beskrevs år 1975 som ”att det bör röra sig om en faktiskt 

förekommande praxis hos en kvalitativt representativt krets 

bokföringsskyldiga” (Prop. 1975:104, s.31). Praktiskt och teoretiskt verksamma 

experter inom redovisning hade stor betydelse för begreppets innebörd. Det 

var näringslivets börskommité och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 

som hade stort inflytande (Prop. 1975:104).  
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Vidare nämns det i propositionen att tolkningen av god redovisningssed inte 

ska få bestämmas av enskilda intressenter. Departementschefen uttryckte att 

en allmän företrädare behövdes vid sidan av de enskilda 

intresseorganisationerna, eftersom allmänheten har stora intressen inom 

området. Därmed bildades BFN för att med hänsyn till praxis främja 

utvecklingen av god redovisningssed. Genom denna myndighet skulle 

allmänheten få möjlighet att påverka utvecklingen inom redovisningen. Den 

goda redovisningsseden har över tiden gått från att vara baserad på praxis hos 

företagen till att bli mer regelstyrd (Prop. 1975:104). 

Vad som menas med god redovisningssed i ett företag ska vara samma för ett 

annat företag, skillnader i storlek med mera ska inte ha någon betydelse. BFN:s 

utgångspunkt var hur de större företagen redovisade. Om det finns skilda 

seder för olika stora företag är det inte längre lämpligt att de större företagens 

sätt att redovisa ska vara god redovisningssed för de mindre företagen. 

Eftersom regelutvecklingen för de börsnoterade bolagen förändrades och den 

goda redovisningsseden fortfarande definieras på samma sätt, förändras även 

reglerna inom redovisning för de mindre företagen. Det har nu på grund av 

internationaliseringen uppstått oklarheter kring den goda redovisningsseden. 

BFN:s arbete har nämligen förändrats på grund av den internationella 

normgivningens påverkan på svensk redovisning (SOU 2008:80). 

När man talar om god redovisningssed är det viktigt att avgöra om ”god” 

avser ”god i sig” eller ”god som medel”. Jönsson hävdar att god 

redovisningssed enbart kan vara god som medel (Jönsson 1985). 

Det enda rent goda är den goda viljan enligt Kant (1964). [...] Kant 

bygger upp ett slags pliktetik där grundelementet är den fria viljan, ett 

metafysiskt begrepp som har utomordentligt stor räckvidd om det 

appliceras på god redovisningssed. Den fria viljan som genom sitt 

handlande etablerar maximer som skall vara sådana att de blir allmänt 

accepterade etablerar också god sed inte genom att maximerna blir 

tvingande lag utan genom att fria viljor accepterar maximerna som 

sina. (Jönsson 1985, s. 29) 

Eftersom lagstiftningen kan utgöra ett hinder för utvecklingen av god 

redovisningssed konstaterar Jönsson (1985) även vikten av att just lagstiftning 

gällande god redovisningssed bör komma i efterhand och bekräfta det redan 

kända för allmänheten avseende god utveckling. Lagstiftningen ska inte 

innehålla detaljer som kan låsa fast utvecklingen utan finnas till för att driva på 

eftersläntare (Jönsson 1985). 
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Bokföringsbrott vid avvikelser mot god redovisningssed 

Bokföringsbrott regleras i 11 kap. brottsbalken (BrB). För att klassificeras  som 

bokföringsbrott krävs uppsåt eller grov oaktsamhet vid åsidosättandet av 

bokföringslagens bokföringsskyldighet (SFS 1962:700). 

Av särskilt intresse för denna studie är givetvis om, och i så fall i vilken 

utsträckning, avvikelser från ej bindande redovisningsrekommendationer 

eller allmänna råd kan ligga till grund för en fällande dom när själva 

lagtexten inte ger entydigt stöd för ett sådant utfall. (Olsson 2010 s.45) 

I ett rättsfall2 ställdes frågan, om avvikelser från icke bindande 

redovisningsrekommendationer kan leda till straffansvar för bokföringsbrott, 

på sin spets. Den tilltalade frikändes från bokföringsbrott vilket innebär att 

avvikelser från BFL och redovisningsrekommendationer kan göras utan att 

bokföringsbrott har begåtts. Slutsatsen Olsson (2010) drar utav detta är att 

avvikelser mot god redovisningssed kan ses som en lindrigare företeelse än 

brott mot stadgad lag och därmed aldrig skulle kunna utgöra bokföringsbrott. 

På grund av den svaga sanktioneringen kan betydande avvikelser mot god 

redovisningssed förekomma utan att ett brott föreligger. Det finns inget 

straffbud som inriktar sig specifikt på avvikelser mot god redovisningssed. 

Bokföringsbrott reglerar sanktioner vid brott mot bokföringslagens regler. 

Huvudsakskriteriet medför att mindre avvikelser från lagtextens krav inte alltid 

leder till straffansvar. Det är även mindre sannolikt att avvikelser från god 

redovisningssed leder till bokföringsbrott (Olsson 2010). 

3.7.3. Rättvisande bild 

Ett av EU:s krav är att redovisningen skall ge en rättvisande bild. När 

begreppet infördes tolkade länderna det som att den rättvisande bilden skulle 

spegla redovisningstraditioner och redovisningspraxis. Syftet enligt EU var 

emellertid att harmonisera ländernas redovisning, det var alltså inte meningen 

att respektive land skulle definiera begreppet. Definitionen ska alltså inte 

kopplas samman med god redovisningssed, eftersom den goda 

redovisningsseden ska återspegla företagens praxis och rekommendationer 

(Svensson & Edhammar 1996). I 2 kap 3 § ÅRL stadgas att:   

                                                 

2 NJA 2005 s. 252  
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Balansräkningen, resultaträkningen och noter skall upprättas som en 

helhet och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om 

det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 

tilläggsupplysningar. 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. 

(SFS 1995:1554) 

3.8. K-regelverken 

BFN ändrade inriktning på arbetet med att ta fram regler för onoterade bolag i 

februari 2004. Syftet med detta var att upprätta samlade regelverk för 

årsbokslut och årsredovisningar. De nya reglerna består av fyra olika kategorier 

där företag delas in beroende på storlek och företagsform (BFN 2011). De 

fyra olika kategorierna är: 

 
Bokföringsnämnden (2012).  K-projektet. 

 

K1: Enskilda näringsidkare, handelsbolag som ägs av fysiska personer och 

ideella föreningar får tillämpa K1 om deras nettoomsättning uppgår till högst 

tre mkr. Målet med K1 är att åstadkomma förenklingar för företagen genom 

att samordna redovisnings- och beskattningsreglerna samt processen från 

löpande bokföring till deklaration. Regelverkets allmänna råd beskrivs i 

BFNAR 2006:1 och BFNAR 2010:1 (BFN 2011). 
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K2: Tillämpas utav mindre företag, aktiebolag och ekonomiska föreningar som 

är för stora för K1 och för små för att tillämpa K3. K2 är ett regelstyrt 

regelverk vilket beskrivs i BFN:s allmänna råd BFNAR 2008:1 och BFNAR 

2009:1 (BFN 2011). 

K3: BFN presenterar K3 som huvudregelverket för svensk redovisning vilket 

bygger på IFRS for SMEs. K3 är riktad till större onoterade bolag samt mindre 

bolag som inte väljer att tillämpa K2. Företagens storlek definieras enligt 

gränsvärdena i ÅRL med ”80-40-50-regeln”. 80 miljoner kronor i 

nettoomsättning, 40 miljoner kronor i balansomslutning och 50 st. anställda. 

För att ett företag ska klassas som stort krävs det att två av gränsvärdena 

överskrids två år i rad. K3 är ett principbaserat regelverk vilket regleras i 

BFNAR 2012:1 (BFN 2011). 

K4: Ska tillämpas av alla de större företag som är börsnoterade, dessa skall i 

sin koncernredovisning följa IFRS (BFN 2011). 

3.9. Sambandet mellan redovisning och beskattning 

I en statlig utredning ifrågasätter Bull och Påhlsson om sambandet mellan 

redovisning och beskattning kan förenas med grundlagens föreskriftskrav. 

Redovisning och beskattning påverkar nämligen ömsesidigt varandra vilket 

kommer till uttryck i 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Det beskrivs att god 

redovisningssed skall ligga till grund för beskattning om inte annat stadgas i 

lag. En beskattning byggd på internationella regler kommer således att leda till 

tillämpningssvårigheter eftersom IASB ej tar hänsyn till ovan nämnda 

samband (SOU 2008:80). 

Det är naturligtvis betydligt svårare att påverka en stor internationell 

normgivare än ett litet svenskt organ. IASB kommer inte att låta 

utformningen av sina regler påverkas av vilka beskattningseffekter som 

uppstår i Sverige. Däremot finns det risk för att tillämpningen av reglerna 

kommer att styras av skattemässiga avväganden om sambandsreglerna 

innebär att de val ett företag gör i sin redovisning får direkt genomslag vid 

beskattningen. (SOU 2008:80, s.223) 

Från principer och sed till regler 

Påhlsson anser att den goda redovisningsseden förändras och i allt större 

utsträckning kommer att bestå utav skrivna regler. Detta innebär en delegation 

av normgivningsmakten till BFN vilket strider mot de konstitutionella 

grunderna för beskattningsmakten. BFN:s rekommendationer och icke-
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bindande råd får nämligen en bindande verkan i praktiken och riksdagen 

fråntas därmed sitt bestämmande inflytande över rättsområdet. Det har 

framgått i tidigare förarbeten att riksdagen inte har tagit ställning i frågan eller 

markerat missnöjet med den aktuella situationen (SOU 2008:80). 

... klart framgår att formellt oförbindande allmänna råd avses få en 

ställning som om de vore bindande, […]Påhlsson illustrerar att den 

beskrivna framtida kopplingen mellan redovisning och beskattning 

kommer att baseras på ett avsiktligt kringgående av grundlagen. (SOU 

2008:80, s.182) 

Enligt Påhlsson kan detta leda till att lojaliteten hos användarna av regelverket 

drabbas på ett negativt sätt. Även Bull anser att det sker en förändring genom 

att myndigheter, branschorgan eller internationella aktörer ges kompetensen 

att utarbeta regler som påverkar redovisningsrätten (SOU 2008:80). 
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4. Empiri 

4.1. Är K-regelverken en förenkling och hur påverkas företagens 
administrativa kostnader? 

Arnell3 

Jag ser inte ett spår av förenkling i K3. Det är väl en förenkling för BFN att samla 

allt. K3 kommer för somliga bli betydligt tyngre men de kanske blir bra på sikt 

när det satt sig. 

Brännström4 

Jag tror inte det blir så stor påverkan på de administrativa kostnaderna. K2 ger 

ju i grunden en enklare redovisning eftersom den är mera regelstyrd, men den 

är i vissa stycken lite ofullständig. Om man tillämpar K2 och vill ge en 

rättvisande bild så måste man ibland komplettera med annan information så 

att det blir en årsredovisning värd namnet. 

Engelbrektsson5 

Jämfört med IFRS är det naturligtvis enklare. När man får alla regler samlade 

på ett ställe och när man lärt sig hitta i de nya anvisningarna kan de möjligtvis 

förenkla. Dock har man då två olika regelverk att hålla reda på istället för ett, 

vilket möjligtvis kan vara en nackdel. 

Företagens administrativa kostnader kommer nog att påverkas ganska lite. Sen 

kan det vara övergångskostnader, framför allt på K3 om jag har förstått det 

rätt. Men det är en engångshistoria och för de flesta företag är den inte 

gigantisk. 

Ingblad6 

Det är absolut ingen förenkling på något vis, tvärtom. Då det finns flera olika 

goda redovisningsseder, exempelvis är innebörden av immateriella tillgångar 

olika i K1,K2 och K3, vore det konstigt om man ansåg att det är en 

förenkling. 

Företagens administrativa kostnader kommer givetvis påverkas avsevärt. Det 

är en stor skillnad gentemot tidigare då att man har flera olika regler som 

                                                 
3
 Göran Arnell redovisningsexpert KPMG, intervju den 4 december 2012. 

4
 Dan Brännström generalsekreterare FAR, intervju den 4 december 2012. 

5
 Thomas Engelbrektsson godkänd revisor LR Revision, intervju den 16 november 2012. 

6
 Sten-Eric Ingblad redovisningsexpert, intervju den 6 november 2012. 
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måste tillämpas. Skall jag vara uppriktig finns det inte en enda 

enmansföretagare som orkar sätta sig in i dessa omfattande regelverk, utan 

man kommer anlita en redovisningskonsult. Det är bara experter som förstår 

K-regelverken. Vissa delar förstår inte ens jag och hur ska då en människa som 

inte kan bokföring begripa detta? Så det kommer att kosta, vilket det redan 

gör. Tänk exempelvis hur många kurser det redan finns angående K-

regelverken. 

Janzon7  

Jag tror inte K3 kommer som någon förenkling, jag kan inte komma på någon 

förenklingskomponent på rak arm. 

Angående de administrativa kostnaderna undrar jag hur stora effekterna blir i 

praktiken, det är inte så säkert de blir så otroligt stora.  

Reinfeldt8 

Vi försöker minska och förenkla regelbördan för framförallt småföretag. Vi 

ställer inte krav på revisorer i mindre företag som vi gjorde förut. Efter valet 

2010 redovisade Maud Olofsson en regelförenklingsbörda som minskat med 7 

procent. Vi har visserligen inte uppnått målet på 25 procent men vi är väldigt 

avvikande jämfört med andra länder som ens har minskat regelbördan. Sverige 

har tidigare ägnat sig åt att bygga på regelbördan hela tiden vilket andra länder 

också gör, därför tycker jag detta är en viktig förändring vi har gjort.  

Selander9 

Jag tycker inte det är någon förenkling direkt jämfört med dagens regelverk. 

Nyheter är alltid en svårighet där man måste tänka på ett nytt sätt.  

Även administrativa kostnaderna tror jag kommer vara oförändrade, eller 

endast innebära en väldigt marginell förändring. 

 

 

 

 

                                                 
7
 Claes Janzon redovisningsexpert PWC, intervju den 4 december 2012. 

8
 Fredrik Reinfeldt statsminister, intervju den 10 oktober 2012. 

9
 Ulf Selander godkänd revisor Grant Thornton, intervju den 16 nov 2012. 
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Törning10 

K-regelverken är framförallt en modernisering. Det är en kraftig förenkling 

vad gäller strukturen, det vill säga att man inte behöver slå i hela 

samlingsvolymen för att veta vad man ska tillämpa. 

Tillämpar man K2 kommer säkert kostnaderna att gå ner lite, tillämpar man 

K3 blir det lite mer informationslämning. Men har man haft den attityden 

sedan tidigare att man vill informera sina intressenter så behöver det inte bli så 

stor skillnad.  

4.2. Hur har den goda redovisningsseden påverkats av att ha varit 
praxisorienterad till att bli allt mer regelstyrd?  

Engelbrektsson11 

Jag hade nog föredragit att utgå ifrån praxis och att det är en successiv 

förändring. Det får inte vara för spikraka regler tycker jag. 

Ingblad12 

Jag accepterar inte den lösningen. Jag menar att man får finna sig i att gå den 

där omvägen. Nu sitter det ett antal människor runt ett bord och säger att 

detta skall vara god redovisningssed, ibland är det väl det och ibland inte. Den 

rätta vägen är att man gör en undersökning utav företags praxis, och utifrån 

det väljer vilket allmänt råd som bör tillämpas. Man går från ett 

beskrivningsskede till ett normskede. Det är viktigt att man inte hoppar över 

den här undersökande deskriptiva akten, det är där felet ligger.  

Målet är att BFN ska utveckla god redovisningssed men de betyder inte att allt 

de säger är god redovisningssed. Dessutom finns det rättsfall där domstol har 

kommit fram till att det kan finnas flera goda redovisningsseder. Det finns 

inget som säger att BFN:s sed i sådana fall ska komma först. Domsluten anser 

att den av företaget valda principen är den som skall följas.  

Janzon13 

Det behövs kompletterande normgivning från någon, eftersom ÅRL är en 

ramlag.  

                                                 
10

 Eva Törning redovisningsexpert Grant Thornton, intervju den 9 jan 2013. 
11

 Thomas Engelbrektsson godkänd revisor LR Revision, intervju den 16 november 2012. 
12

 Sten-Eric Ingblad redovisningsexpert, intervju den 6 november 2012. 
13

 Claes Janzon redovisningsexpert PWC, intervju den 4 december 2012. 
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Selander14 

Det är alltid lättare om man utgår ifrån praxis med vad som är brukligt och 

vad som är praktiskt, jämfört med att man får någon pålaga. Faran är att EU-

direktiv blir verklighetsfrämmande, man får ingen acceptans hos kunden. 

Varför ska vi göra så här? 

Törning15 

Är det till och med så att god redovisningssed har blivit mer och mer 

redovisningsrätt? Det är mycket mer som ligger i lagstiftningen nu och BFN 

skriver sina normer mer juridiskt. Jag vet inte om jag har så mycket synpunkter 

på det, normgivare får vara försiktigare med vad som skrivs. Vi som användare 

förhåller oss bara till det som finns och anpassar oss till det. 

4.3. Har bokföringsnämnden befogenheter att utfärda regelverk 
utan föreskriftsrätt? 

Arnell16 

De har lagstadgad rätt att göra det, och förväntas komma ut med normgivning 

genom allmänna råd. Sen har de ju ingen föreskriftsrätt så för att BFN skall ha 

betydelse förutsätter det att folk väljer att följa dem, skulle de bojkottas är de 

illa ute. Vi har i FAR ifrågasatt vad de egentligen har för normgivningsmakt 

och ibland tycker vi att de börjar gå över gränsen för vad ÅRL tillåter, då blir 

vi lite bekymrade. Jag tycker inte det ska vara vilda västern, vi försöker prata 

med justitiedepartementet om att det här inte är bra. Det är revisorer som kan 

råka illa ut om de skulle godkänna någonting som strider mot ÅRL, men BFN 

vill inte kännas vid detta. Det finns med andra ord brister som jag tycker borde 

korrigeras med enkla skrivningar. 

Brännström17 

Jag är inte säker på att jag förstår, har de inte föreskriftsrätt? Men samtidigt är 

de ju ansvariga för utvecklingen av god redovisningssed och är en uttalad 

normgivare så jag tror varken att företagen eller revisorerna funderar på om de 

har föreskriftsrätt eller inte. 

 

                                                 
14

 Ulf Selander godkänd revisor Grant Thornton, intervju den 16 nov 2012. 
15

 Eva Törning redovisningsexpert Grant Thornton, intervju den 9 jan 2013. 
16

 Göran Arnell redovisningsexpert KPMG, intervju den 4 december 2012. 
17

 Dan Brännström generalsekreterare FAR, intervju den 4 december 2012. 
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Engelbrektsson18 

Vad är det egentligen som kan hända om ett företag bryter mot någon regel 

och vad händer om revisorn accepterar det utan anmärkning? Vem bär 

ansvaret? 

Ingblad19 

Det får de gärna göra, så länge de kallar det för allmänna råd. Dessutom ska de 

inte ge sken av att det är bindande regler genom att exempelvis skriva ”skall” 

istället för ”bör”. Bokföringsnämnden tror att de kan ge ut bindande regler 

vilket de inte kan eftersom det bryter mot grundlagen. 

Törning20 

Det kan de inte göra eftersom de inte har någon föreskriftsrätt enligt lag. Det 

är bara finansinspektionen som har det, och då endast inom ramen för sin 

tillsyn. Det är lagstiftningen och till och med grundlagen som stadgar det, så 

det kan man inte säga så mycket om. 

4.4. Uppfattas K-regelverken som obligatoriska? 

Arnell21 

Jag tror det är en farlig väg att inte följa dem. 

Engelbrektsson 

Ja, i stort sett tycker jag det. Att man måste göra ett val och att man får hålla 

sig till det.  

Ingblad 

Rent juridiskt är de inte tvingande, sen är det många som tror det och många 

revisorer säger också att det är tvingade eftersom de inte är insatta. Så det blir 

ju nästan tvingande men rent juridiskt är de inte det. 

Janzon22 

Jag tycker nog att man ska följa dem. 

                                                 
18

 Thomas Engelbrektsson godkänd revisor LR Revision, intervju den 16 november 2012. 
19

 Sten-Eric Ingblad redovisningsexpert, intervju den 6 november 2012. 
20

 Eva Törning redovisningsexpert Grant Thornton, intervju den 9 jan 2013. 
21

 Göran Arnell redovisningsexpert KPMG, intervju den 4 december 2012. 
22

 Claes Janzon redovisningsexpert PWC, intervju den 4 december 2012. 
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Selander23 

Det gäller att förstå innebörden av allmänna råd, där BFN tycker att man 

”skall” och vi snarare anser att det ”bör” tillämpas.  

Törning24 

Ja, du måste välja något utav dem från 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23

 Ulf Selander godkänd revisor Grant Thornton, intervju den 16 nov 2012. 
24

 Eva Törning redovisningsexpert Grant Thornton, intervju den 9 jan 2013. 
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5. Tolking 

5.1. Är K-regelverken en förenkling och hur påverkas företagens 
administrativa kostnader? 

Regeringen presenterade 2006 en handlingsplan för regelförenklingsarbete 

med ett huvudsakligt mål att minska företagens administrativa kostnader med 

25 procent. Förenklingen ska bidra till en märkbar positiv förändring i 

företagens vardag (Regeringens handlingsplan 2007). Svaret på om K-

regelverken verkligen innebär en förenkling beror på vad man jämför med, 

den internationella normgivningen eller dagens svenska normgivning. 

Enligt Arnells artikel i Balans framgår det att EU försöker sänka de 

administrativa kraven, medan IASB:s regelverk höjer dem (Arnell 2012). 

Eftersom de börsnoterade bolagen obligatoriskt skulle tillämpa IFRS 2005, 

innebar det enligt den goda redovisningsseden att de mindre bolagen skulle 

följa de större bolagens utveckling. K-regelverken bygger på IFRS for SMEs 

som i sin tur en förenkling av IFRS. Om man jämför med den internationella 

normgivningen är K-regelverket alltså en förenkling. Frågan vi ställer oss är 

dock om det verkligen blir en förenkling utifrån dagens svenska normgivning?  

Ingblad25 anser att det vore konstigt att hävda att K-regelverken skulle vara en 

förenkling, då exempelvis immateriella tillgångar har olika definitioner i K1,K2 

och K3. 

Övriga respondenter resonerar olika kring huruvvida K-regelverken leder till 

en förenkling. Det konstateras bland annat, precis som ovan nämnt, att det är 

en förenkling mot IFRS men inte mot dagens svenska normgivning. Törning26 

hänvisar till att det är en modernisering och att det är en kraftig förenkling vad 

gäller strukturen, detta råder det dock delade meningar om. Engelbrektsson27 

anser att det kan vara problematiskt att ha två olika regelverk istället för ett. 

Ingblad nämner att det absolut inte rör sig om någon förenkling utan snarare 

tvärtom. Inte heller Janzon28 eller Arnell29 ser något spår av förenkling i K3.  

Vad gäller de administriva kostnaderna har de minskat med sammanlagt 7.3 

procent sedan 2006, vilket motsvarar drygt 7 miljarder kronor (Regeringens 

                                                 
25

 Sten-Eric Ingblad redovisningsexpert, intervju den 6 november 2012. 
26

 Eva Törning redovisningsexpert Grant Thornton, intervju den 9 jan 2013. 
27

 Thomas Engelbrektsson godkänd revisor LR Revision, intervju den 16 november 2012. 
28

 Claes Janzon redovisningsexpert PWC, intervju den 4 december 2012. 
29

 Göran Arnell redovisningsexpert KPMG, intervju den 4 december 2012. 
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handlingsplan 2010). Vid intervju med Reinfeldt30 nämner han att Sveriges 

minskning av regelbördan är väldigt avvikande jämfört med andra länder. 

Bland respondenterna råder det även delade åsikter om vad K-regelverken får 

för effekt på de administrativa kostnaderna i praktiken. Både Selander31 och 

Engelbrektsson32 tror att de administrativa kostnaderna kommer vara 

oförändrade. Inte heller Brännström33 tror att K-regelverken kommer att få så 

stor påverkan på de administrativa kostnaderna. Ingblad34 tror att företagens 

administrativa kostnader kommer att påverkas avsevärt. Eftersom det endast 

är experter som förstår K-regelverken krävs det nämligen omfattande kurser 

för att förstå, vilket kommer att kosta för företagen. Törning35 nämner att ifall 

man tillämpar K2 kommer kostnaderna att minska en aning, men om man 

tillämpar K3 blir det lite mer informationslämning. 

5.2. Hur har den goda redovisningsseden påverkats av att ha varit 
praxisorienterad till att bli allt mer regelstyrd?  

Som tidigare nämnts har BFN i huvudsaklig uppgift att främja utvecklingen av 

god redovisningssed (BFN 2011). Den goda redovisningsseden har över tiden 

gått från att vara baserad på praxis hos företagen till att bli mer regelstyrd 

(SOU 2008:80). Denna förändring kan vi se i de nya framtagna K-regelverken 

som snarare grundar sig i ett komplett regelverk än i tillämpad praxis. Fokus 

tenderar att flyttas från ”sed” till kompletterande normgivning (Olsson 2010). 

Ingblad accepterar inte lösningen som idag råder, han förklarar att BFN måste 

kartlägga praxis. Engelbrektsson förklarar att han hade föredragit att utgå från 

praxis, där det är viktigt att det inte blir för spikraka regler. Även Selander 

nämner att det är lättare om man utgår ifrån praxis med vad som är brukligt.  

Ramlagarna är förhållandevis kortfattade lagar och det förväntas att de 

kompletteras med utomrättslig normgivning (Olsson 2010). Janzon36 hävdar 

att det behövs kompletterande normgivning från någon. Ingblad beskriver att 

BFN:s mål är att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden, men det 

betyder inte att allt de säger är god redovisningssed. Det finns inget som säger 

att BFN:s sed skall komma först, utan domslut anser att den av företaget valda 

                                                 
30

 Fredrik Reinfeldt statsminister, intervju den 10 oktober 2012. 
31

 Ulf Selander godkänd revisor Grant Thornton, intervju den 16 nov 2012. 
32

 Thomas Engelbrektsson godkänd revisor LR Revision, intervju den 16 november 2012. 
33

 Dan Brännström generalsekreterare FAR, intervju den 4 december 2012. 
34

 Sten-Eric Ingblad redovisningsexpert, intervju den 6 november 2012. 
35

 Eva Törning redovisningsexpert Grant Thornton, intervju den 9 jan 2013. 
36

 Claes Janzon redovisningsexpert PWC, intervju den 4 december 2012. 
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principen är den som skall följas. Törning37 undrar om god redovisningssed 

har blivit mer och mer redovisningsrätt. Hon nämner även att BFN nu skriver 

sina normer mer juridiskt än tidigare, och att normgivare behöver vara 

försiktigare med vad som skrivs.  

Om det finns skilda seder för olika stora företag är det inte längre lämpligt att 

de större företagens sätt att redovisa ska vara god redovisningssed till de 

mindre företagen. Eftersom utvecklingen för de börsnoterade bolagen 

förändrades och den goda redovisningsseden fortfarande definieras på samma 

sätt, förändras även reglerna inom redovisningen för de mindre företagen. Det 

har nu på grund av internationaliseringen uppstått oklarheter kring den goda 

redovisningsseden (SOU 2008:80).  

Ingblad38 belyser även problematiken med att det idag är en liten grupp som 

bestämmer vad som är god redovisningssed. Vi anser att detta riskerar att 

resultera i en bristande förankring och överensstämmelse med näringslivet 

eftersom det är dem som skall till tillämpa ”reglerna” i praktiken. 

Den goda redovisningsseden har genom den nya situationen kluvits på mitten. 

De noterade bolagen var nämligen de som tidigare förde den goda 

redovisningsseden framåt. Idag är de dock bundna att tillämpa IFRS, vilket 

således har blivit den nya goda seden för dem. Historiskt skall de mindre 

bolagen följa de noterade bolagens utveckling. Vi ifrågasätter dock om det 

verkligen är rimligt att även de mindre bolagen ska redovisa internationellt. Är 

den goda redovisningsseden numera överhuvudtaget av relevans då 

omständigheterna har förändrats? 

Jönsson (1985) anser att lagstiftningen kan utgöra ett hinder för utvecklingen 

av god redovisningssed. Det är viktigt att lagstiftningen kommer i efterhand 

och bekräftar det redan kända för allmänheten. Lagstiftningen ska inte 

innehålla detaljer som kan låsa fast utvecklingen utan skall finnas till för att 

driva på eftersläntrare (Jönsson 1985). 
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5.3. Har bokföringsnämnden befogenheter att utfärda regelverk utan 
föreskriftsrätt? 

BFN saknar till skillnad från andra myndigheter normgivningskompetens 

(Olsson 2010). Saknas normgivningskompetens definieras bestämmelserna 

istället som allmänna råd, rekommendationer eller standarder. Det är inte 

formellt rättsligt bindande men kan ha stor praktisk betydelse. För den 

enskilda kan skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd vara svår att 

särskilja och det kan uppfattas som oklart vad som gäller rättsligt (Bull & 

Sterzel 2010).  

Törning39 anser att BFN inte kan ge ut regelverk eftersom de inte har någon 

föreskriftsrätt enligt lag. 

Arnell40 påpekar att BFN har lagstadgad rätt och förväntas att komma ut med 

kompletterande normgivning genom allmänna råd. BFN:s betydelse förutsätter 

dock att folk följer de allmänna råden då de ej har någon föreskriftsrätt. Han 

nämner vidare att FAR har ifrågasatt vad BFN egentligen har för 

normgivningskompetens och om de kanske går över gränsen för vad ÅRL 

tillåter. Brännström41 ställer sig i intervjun frågande till om BFN saknar 

föreskriftsrätt. Han tror varken att företag eller revisorer funderar på om BFN 

har föreskriftsrätt eller ej då de är ansvariga för att främja utvecklingen av god 

redovisningssed och är en uttalad normgivare. 

Det råder enligt Engelbrektsson42 ovisshet kring vad som egentligen händer 

om ett företag skulle bryta mot någon regel och en revisor skulle acceptera det 

utan anmärkning. Enligt Arnell finns det även brister i K-regelverken som 

borde korrigeras med enkla skrivningar. Han menar att revisorer annars kan 

råka illa ut om de skulle godkänna någonting som är korrekt enligt K-

regelverket men strider mot ÅRL. På detta område anser vi att det krävs ett 

klargörande kring vad som egentligen gäller, annars riskerar revisorer att 

hämmas i sin yrkesutövning på grund av rädsla att göra fel. 

Ingblad43 nämner att BFN gärna får ge ut regelverk så länge de klargörs att de 

är just allmänna råd. Han menar att de inte ska ge sken av att K-regelverken är 

bindande regler genom att exempelvis skriva ”skall” istället för ”bör”. Dock 
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får BFN:s rekommendationer och icke-bindande råd ändå ofta en bindande 

verkan i praktiken (SOU 2008:80). 

 

5.4. Uppfattas K-regelverken som obligatoriska? 

De normer som BFN utarbetar ges ut genom allmänna råd (BFN 2011). Det 

har på senare tid tillkommit fler normer som ges ut genom allmänna råd och 

dess inflytande på det praktiska rättslivet har ökat. Kompletterande 

normgivning definieras genom allmänna råd, rekommendationer och 

standarder (Bull & Sterzel 2010). En standard är en slags regel som kan variera 

i betydelse, och uttrycks ofta som frivillig men kan i praktiken vara mer eller 

mindre tvingande. För att standarder skall få betydelse förutsätts att 

målgruppen väljer att följa dem (Brunsson & Jacobsson 1998).  

Arnell44, Janzon45 och Engelbrektsson46 tror att det är en farlig väg att inte 

följa K-regelverken. Törning47 tillägger att någon kategeori i K-regelverken 

måste väljas av företagen från 2014. 

Enligt propositionen (1975:76:112) är det viktigt att dra gränsen mellan vad 

som anses vara föreskrifter och vad som i allmänhet kallas anvisningar och 

råd. Regler ger upplysningar om hur man lämpligen skall agera, men regler 

som är frivilliga att tillämpa bör inte ses som föreskrifter utan som allmänna 

råd (Prop. 1975/76:112). Allmänna råd anses endast formellt vara 

rekommendationer om hur olika situationer kan hanteras.  

Selander48 nämner att det är viktigt att förstå innebörden av allmänna råd, 

eftersom BFN tycker att man skall följa dem och han snarare anser att det bör 

tillämpas. Ingblad49 förklarar vidare att de rent juridiskt inte är tvingade. Dock 

är det många, inklusive revisorer, som tror det på grund av att de inte är 

tillräckligt insatta vilket näst intill resulterar i att det uppfattas som tvingande.  

Med detta i beaktande, för att undvika ytterliggare oklarheter finns det 

uppenbarligen behov av att klargöra att det endast rör sig om allmänna råd. 
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BFN har i huvudsaklig uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed 

(BFN 2011). Detta leder till ytterliggare problematik gällande hur man skall 

tolka reglerna eftersom K-regelverken bara är allmänna råd, men BFN 

hänvisar till deras uppdrag från regeringen att utveckla den goda 

redovisningsseden. Företag skall följa god redovisningssed såvida det inte 

strider mot rättvisande bild. Resonemanget försvåras ytterliggare då det råder 

oklarheter kring den goda redovisningsseden. Tidigare har denna utvecklats 

genom tillämpad praxis och inte utifrån skrivna regelverk. På grund av denna 

förändring ifrågasätter vi ifall god redovisningssed fortfarande är god sed. Vi 

anser att den inte längre är det eftersom K-regelverken bryter mot definitionen 

av god redovisningssed. Vi ställer oss därför frågan ifall BFN fortfarande kan 

hänvisa till detta uppdrag? Om BFN inte längre kan luta sig emot den goda 

redovisningsseden finns det inte något som talar för att K-regelverken skulle 

kunna tolkas som obligatoriska. 
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6. Slutsats 

6.1. Är K-regelverken en förenkling och hur påverkas företagens 
administrativa kostnader? 

Genom tidigare nämnda observationer kring huruvida K-regelverken är en 

förenkling kan vi dra olika slutsatser. Det kan röra sig om en förenkling och 

modernisering att få ett samlat regelverk för olika kategeorier. Dock blir det  

olika kategeorier inom regelverket att hålla reda på. Vi har kommit fram till att 

det är en förenkling om man jämför med den internationella normgivningen. 

Målet måste dock vara att förenkla utifrån hur det ser ut på det svenska 

redovisningsområdet idag. Vid intervjuerna framgår att regelverken inte är 

någon förenkling utan snarare tvärtom. Flertalet respondenter ser inte någon 

förenklingskomponent i K3 eftersom det är ett tyngre regelverk än det som 

tillämpas idag. 

Målet med de kommande regelverken är även att de skall bidra till en 

minskning av de administrativa kostnaderna. Majoriteten av respondenterna 

tror att de administrativa kostnaderna kommer att förbli oförändrade.  Det 

finns även en uppfattning om att kostnaderna till och med kan komma att öka.  

Genom vår studie drar vi slutsatsen att K-regelverken förmodligen inte 

kommer att resultera i en förenkling jämfört med dagens normgivning. Vi tror 

att detta resulterar i att de administrativa kostnaderna kommer att öka då det 

kommer att krävas resurser för företagen att ta till sig de nya regelverken. 

Enligt vår studie kommer företagens administrativa kostnader åtminstone inte 

att minska.  

6.2. Hur har den goda redovisningsseden påverkats av att ha varit 
praxisorienterad till att bli allt mer regelstyrd?  

Problematiken grundar sig i att den goda redovisningsseden fortfarande 

definieras på samma sätt, men där K-regelverken strider mot definitionen av 

god redovisningssed. Den goda redovisningsseden utgår nämligen inte längre 

från tillämpad praxis med de nya framtagna K-regelverken utan grundar sig i 

ett skrivet regelverk. K-regelverken strider således i sin konstruktion mot den 

tidigare definitionen av god redovisningssed. Fokus har flyttats från sed till 

kompletterande normgivning. Enligt oss råder det i dagsläget ovisshet gällande 

vad som är god redovisningssed. 

Slutsatsen vi drar är att K-regelverken strider mot hur den goda 

redovisningsseden tidigare har utvecklats. Det har gått från evolution till 
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revolution. Vi anser inte att det bör vara god sed för de mindre bolagen att 

redovisa internationellt. Den goda redovisningssedens innebörd har genom 

den nya situationen med K-regelverken förändrats så pass mycket att den inte 

längre kan anses vara god sed. Finns det överhuvudtaget fortfarande ett behov 

av god redovisningssed då skrivna regler har tagit över det tomrum som den 

goda seden tidigare försökte fylla? 

6.3. Har bokföringsnämnden befogenheter att utfärda regelverk utan 
föreskriftsrätt? 

Juridiskt har BFN ingen föreskriftsrätt och de har således ingen befogenhet att 

ge ut föreskrifter. De ger istället ut allmänna råd som är frivilliga att tillämpa, i 

praktiken uppfattas dock dessa ofta som tvingande regler. 

Det framgår enligt vår studie att det till och med bland redovisningsexperter 

existerar oklarheter kring vilka befogheter BFN egentligen har. K-regelverken 

har enligt respondenterna brister som innebär att de bryter mot ÅRL och det 

finns oro över att dessa brister kan leda till att revisorer råkar illa ut. 

Slutsatsen vi drar är att BFN endast får utfärda allmänna råd och ej tvingande 

regler. Med tanke på den ovisshet som verkar föreligga anser vi att termen 

regelverk är en missvisande benämning då det ger sken av att innefatta 

obligatoriska regler. Ett bättre namn hade varit ”K-råden”. 

6.4. Uppfattas K-regelverken som obligatoriska? 

K-regelverken är som ovan nämnts allmänna råd och definieras som 

kompletterande normgivning. De är frivilliga att tillämpa men kan i praktiken 

uppfattas som mer eller mindre tvingande, vilket illustreras väl då majoriteten 

av respondenterna tror att det är en farlig väg att inte följa dem. Detta kan ha 

sin grund i att BFN har i ansvar att främja utvecklingen av den goda 

redovisningsseden. Företag skall följa god redovisningssed såvida det inte 

strider mot rättvisande bild. K-regelverken strider i sin tur mot hur den goda 

redovisningsseden tidigare har utvecklats vilket skapar ytterliggare 

problematik. Vi frågar oss därför om BFN fortfarande kan hänvisa till god 

redovisningssed? Om BFN inte längre kan luta sig mot den goda 

redovisningsseden finns det inte något som talar för att K-regelverken skulle 

kunna tolkas som obligatoriska. 

Slutsatsen vi kommer fram till är således att K-regelverken i hög grad verkar 

uppfattas som obligatoriska trots att det är obefogat. 
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7. Slutreflektioner 

Betydelsen av god redovisningssed har förändrats, så varför inte förändra dess 

definition eller avskaffa det helt? För är det verkligen fortfarande god sed? 

K-regelverken påstås vara en förenkling utifrån IFRS for SMEs, vilket kan 

ifrågasättas. BFN började nämligen sitt arbete med K-regelverken redan 2004, 

men IFRS for SMEs var inte klart förrän 2009, vad grundades förenklingen på 

de första åren? De börsnoterade bolagen började inte tillämpa IFRS förrän 

2005, varför började arbetet med att förändra för de mindre bolagen 2004? 

Även ordningsföljden på K-regelverken är intressant då vi anser att de 

publicerats i bakvänd ordning. Huvudregelverket K3 som skall baseras på 

IFRS for SMEs har ej ännu publicerats. Dock var K2, som skall vara en 

förenkling utifrån K3, redan klart 2008. Hur kunde K2 vara färdigställt 2008 

innan huvudregelverket och innan IFRS for SMEs ens hade publicerats?  

Vem granskar bokföringsnämnden? Den nya situationen behöver enligt oss 

ses över. Flera remissvar vi har tagit del av har ifrågasatt K-regelverken och 

riktat kritik mot att huvudregelverket blir färdigställt sist. Enligt regeringens 

handlingsplan framgår det att ifall nya regler skulle visa sig öka de 

administrativa kostnaderna ska de inte ersätta tidigare regler.  Enligt vår studie 

är denna aspekt särskilt intressant då företagens administrativa kostnader 

åtminstone inte kommer att minska. 

Vilka gynnas av K-regelverken? Utifrån vår studie har vi kommit fram till att 

det inte rör sig om en förenkling utifrån dagens normgivning vilket vi trodde 

var målet med K-regelverken. Det är ologiskt att se K2 som en förenkling, 

eftersom det inte är det utifrån dagens normgivning.  

En vetenskaplig artikel vi tog del av i studien ansåg att de internationella 

revisionsbyråerna genom dess globala räckvidd, ekonomsika makt, kompetens 

och politiska inflytande hade möjlighet att påverka normgivare. Vad säger det 

egentligen att revisionsbyråer kan påverka normgivare? Vilka gynnar de nya K-

regelverken? Nya regler gynnar revisionsbranschen, eftersom företag behöver 

lära sig de nya regelverken. Ytterligare en aspekt att beakta är att USA inte valt 

att tillämpa IFRS, vad innebär det i praktiken? Pågår det en maktkamp mellan 

EU och USA inom redovisningsområdet? En internationalisering och 

harmonisering av redovisningen för de börsnoterade bolagen ser vi som 

positivt, men vi ser ingen skälig anledningen för de mindre bolagen att tillämpa 

internationella redovisningsstandarder.  
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8. Förslag till vidare forskning 

Förlag till vidare forskning är att undersöka vilka effekterna blir i praktiken när 

K-regelverken blir aktuella att tillämpa 2014. Samt att då undersöka huruvida 

företagens administrativa kostander verkligen påverkas när K-regelverken har 

börjat tillämpas. 

En ytterliggare aspekt att undersöka är hur sambandet mellan redovisning och 

beskattning i praktiken kommer att påverkas av K-regelverken.  

Vidare skulle det vara intressant att se hur många som väljer att tillämpa K-

regelverken, och göra en undersökning utifrån företagens synvinkel. Hur ser 

företagen på K-regelverken? Har det blivit enklare att redovisa? Vad händer 

om man inte tillämpar K-regelverken? 

En sista intressant reflektion är vad som skulle hända om de börsnoterade 

bolagen valde att tillämpa en annan normgivares normer än IFRS? Hur skulle 

det påverka den goda redovisningsseden och de mindre bolagen? Skulle BFN 

då skriva nya regelverk? 
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