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FÖRORD  
 
Till att börja med vill vi nämna att det fenomen vi valt att undersöka har för oss legat 
något fel i tiden. Stora delar av K-projektet är inte klart och det enda konkreta som 
finns är den skillnadslista som bokföringsnämnden släppt. Vi har med viss tur och 
även skicklighet ändå stött på ett problem som vi tyckt varit av vikt. Därför är denna 
uppsats unik i sitt slag och det i sig har varit en källa till motivation, och vi är väldigt 
måna om att arbetet i slutändan ska leda till något användbart. 
 
Vi vill även passa på och tacka de revisorer som under stressiga tider ställt upp på 
intervju. Utan de hade uppsatsen aldrig kunnat genomföras.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Hans Lindkvist för att ha visat intresse för ämnet 
och manat på oss i tuffa stunder.  
 
 
 
  
 
Karlstad, juni 2007 
 
 
 
 
 
_________________                  _________________                  _________________ 
      Dan Carlström             Oskar Cederlund                     Christer Petterson 
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SAMMANFATTNING 
 
Utvecklingen inom redovisningsområdet har gått i mycket rask takt. Den svenska 
lagstiftningen har anpassats till EG-rätten och gjort redovisningen onödigt svår och 
komplicerad för onoterade svenska företag. På grund av detta har bokföringsnämnden 
idag delat upp företag i fyra olika kategorier med olika redovisningskrav beroende på 
storlek. Dessa kategorier benämns K1, K2, K3 och K4. Denna kandidatuppsats är 
begränsad till att enbart behandla K3. 
 
Bokföringsnämnden har än så länge enbart lagt fram ett utkast för K3-regelverket. 
Informationen i utkastet är så pass tunn att syftet med uppsatsen är att försöka ta reda 
på hur det nya regelverket bör utformas, så att det gynnar så många företag som 
möjligt inom denna kategori. I teorin beskrivs till en början de regler som gäller för 
företag idag, i väntan på att det nya regelverket. Teorin avslutas med en övergripande 
beskrivning av K3-regelverket men även en härledning från utkastet till 
Redovisningsrådets rekommendationer.  
 
Empirin har framställts genom kvalitativ metod där vi via intervjuer med revisorer i 
Karlstad diskuterat kring hur det nya K3-regelverket bör se ut och kan tänkas påverka 
de företag som hamnar inom K3.   
 
Efter att ha analyserat empirin och teorin kan det konstateras att många företag 
hamnar inom K3. En del är tidigare medelstora företag enligt de gamla gränsvärdena 
och dessa företag kommer troligtvis att få försvårade regler. De större K3-företagen 
kan däremot få förenklade regler då det nya regelverket kommer att innehålla mindre 
tilläggsupplysningar än dagens regler.  
 
Vi anser att det är svårt att lösa denna problematik utan att riva den struktur som finns 
inom K3. Vår slutsats är att de mindre K3-företagen bör ha mindre krav med 
undantagsregler än om man jämför med de större K3-företagen då det i de mindre K3-
företagen inte finns ett speciellt stort externt intresse. 
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ABSTRACT 
 
Lately the accounting area has developed very rapidly. The Swedish law have 
adjusted to European law, a result of this fact is that Swedish companies, that are not 
listed on Swedish stock-market, have got more unnecessary and difficult rules within 
the accounting area. Due to this fact a Swedish financial committee called 
bokföringsnämnden has divided Swedish companies in four categories. These 
categories are, K1, K2, K3 and K4. This paper is limited just to the category 3.  
 
Bokföringsnämnden has so far only presented a short draft of this K3 rules. The 
information in this draft is so thin that the purpose with this paper is to determine how 
these laws should be designed so that it benefit as many companies as possible in this 
category. In the first part of this paper we present the theory of this subject. We start 
the theory by explaining how today’s rules is designed, and end it with a overall 
description of the K3 rules. We will also try to draw parallels with the draft of the K3 
rules, and today’s present rules.  
 
The empirical study is done with qualitative method. This empirical study contains 
interviews with accountings in Karlstad. The interviews are based on a discussion of 
how this K3 rules should be designed and how this will affect the companies within 
this category.  
 
When we analysed the empirical study with the theory we realised that rules of K3 
companies will affect a lot the Swedish companies. Some of these companies are 
according to the old rules average big companies, and these companies will most 
likely be affected negative with harder and more complicated rules. The bigger 
companies within category 3, on the other hand, might get easier rules due to the fact 
that this new rules will be a little bit easer compared to today’s rules for big Swedish 
companies. 
 
We think that this problem will be very hard to solve without destroying the structure 
within the K3-rules. One suggestion to solve this problem is that the smallest 
companies within category 3 will get less complicated rules and the possibility to use 
some lighter rules form category 2. We think that this would work do to the fact that 
smaller K3-companies don’t have the same demands from for example external 
stockholders.   
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel kommer vi att redogör för bakgrunden till det nya 
regelverket samt den problemformulering och det syfte vi har med uppsatsen. Här 
kommer även de avgränsningar vi gjort att tas upp, samt definitioner på vissa ord och 
begrepp som använts. 

1.1 Bakgrund 
Den Europeiska Unionen (EU) bildades år 1993 som en utveckling av den Europeiska 
Gemenskapen (EG). Grunden i EU är en gemensam inre marknad. Det innebär att 
länder obehindrat ska kunna handla med varor och tjänster inom unionen samtidigt 
som handeln med utomstående länder regleras. Inom den inre marknaden kan såväl 
människor som kapital röra sig fritt och huvuddelen av EU:s arbete går ut på att se till 
att detta fungerar. Förutom just det ekonomiska samarbetet, som är mest intressant för 
oss, så arbetar EU med frågor som miljö, flyktingmottagande, organiserad brottslighet 
med mera. (EU-upplysningen 2007)   
 
Som ett led i den ekonomiska utvecklingen inom EU bildades år 1999 Europeiska 
Monetära Unionen (EMU). Syftet är att EMU tillsammans med den inre marknaden 
ska bidra till att EU uppnår sina uppsatta mål inom bland annat den ekonomiska 
utvecklingen. EMU har delats in i tre etapper, och det sista steget i denna process är 
ett inträde i en valutaunion där alla medlemsländer ska införa en gemensam valuta, 
Euron. (EU-upplysningen 2007)   
 
Som en grund i denna utveckling har det funnits ett behov av att införa gemensamma 
lagar och regler inom många olika områden. Ett problem inom EU har varit att många 
av dagens 27 medlemsländer har en olik ekonomisk struktur. Detta har medfört att 
behovet för gemensamma ekonomiska regler varit stort. En del av de ekonomiska 
regelverk som vuxit fram är speciellt intressant för oss, nämligen regleringen kring 
just redovisning. (EU-upplysningen 2007) 
 
Tanken med gemensamma redovisningsregler grundar sig på behovet av jämförbarhet 
medlemsländerna i mellan. Det är till exempel ett måste att marknaderna i 
medlemsländerna kan jämföras på ett betryggande sätt så att just grundkonceptet med 
fri rörlighet av kapital ska kunna fungera. (EU-upplysningen 2007) 
 
Ett av många exempel på denna utveckling som EU står för är det pressmeddelande 
som EU kommissionen presenterade 24 januari 2007. (EU-upplysningen 2007) I detta 
pressmeddelande diskuterade man behovet av förenklade redovisningsregler för 
medlemsländerna. Vi har nu snuddat vid just det som denna uppsats handlar om, men 
låt oss fortsätta resonemanget kring hur detta har och kommer att påverka oss här i 
Sverige.  
 
Svensk ekonomisk politik är en sammanfattande benämning på åtgärder som regering 
och riksdag genomför för att påverka förhållanden i ekonomin inom Sveriges gränser. 
Finansdepartementet är den övergripande instansen och har till uppgift att föra en 
ekonomisk politik som syftar till full sysselsättning, tillväxt och sunda offentliga 
finanser. Till hjälp har finansdepartementet andra instanser så som 
finansinspektionen, konjunkturinstitutet, ekonomiska rådet, bokföringsnämnden m.fl. 
Det är inte uppsatsens mening att diskutera kring vad redovisning är, utan vi nöjer oss 
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med att konstatera att det bland annat är en metod för att öka insynen i svenska 
företag och för att på så sätt skapa en nödvändig stabilitet i form av förtroende till 
marknaden. 
 
Sveriges inträde i EU år 1995 har medfört många nya lagar och regler inom väldigt 
många områden, ett av de stora områdena är just ekonomi. Det som vi i denna uppsats 
valt att studera är det faktum att som ett resultat av inträdet i EU så har kravet ökat på 
gemensamma redovisningsregler för medlemsländerna. Ett exempel på detta är EU 
parlamentets och rådets förordning nr 1606/2002/EG av den 19 juli 2002 som ger 
vissa svenska företag möjligheten att använda sig av internationellt utvecklade 
redovisningsregler. Syftet med denna utveckling är som tidigare nämnts att man vill 
utvidga en jämförbarhet mellan länderna inom EU. Ett problem som uppkommit i och 
med denna utveckling är att bland annat redovisningskraven för mindre och 
medelstora företag har blivit allt för stort. I många fall har det funnits krav på en lika 
utformad redovisning för mindre företag som för de stora. Av den anledningen kom 
regeringen i juni 2005 med propositionen 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler, 
m.m. Den gick ut på att förenkla redovisningsreglerna och göra dem mer lättförståliga 
för företagen. Propositionen antogs av regeringen i mitten av år 2006.  
 
En annan tanke bakom den stundande förändringen är det faktum att det finns en 
avsikt att försöka sänka de administrativa kostnaderna för företag inom EU. Som ett 
svar på denna situation presenterade EU kommissionen ett pressmeddelande 24 
januari 2007. Rubriken på detta pressmeddelande löd; ”Unnecessary burdens on 
businesses”, och budskapet var att EU har som mål att fram till 2012 minska 
företagens administrativa börda med 25%. På detta sätt anser man att ekonomin inom 
den Europeiska Unionen ska kunna förbättras samtidigt som företagen själva tjänar på 
denna utveckling. 
 
Bokföringsnämnden (BFN) beslutade i februari 2004 att ändra indelningen av svenska 
företag. De svenska företagen har delats in i fyra olika kategorier, som benämns K1, 
K2, K3 och K4. För varje kategori skall det finnas ett eget regelverk. 
(Bokföringsnämnden 2004) 
 

”Företag ska utifrån företagsform eller storlek få tillämpa något av 
regelverken. Ett företag får välja att tillämpa ett mer avancerat 
regelverk än det som det genom sin storlek eller organisationsform 
primärt tillhör, men ska då tillämpa alla regler som gäller för den 
kategorin.” (Bokföringsnämnden 2004)  

 

1.2 Problemformulering 
Regelverket för K3 har inte ännu trätt i kraft. Det som idag finns tillgängligt är ett 
utkast och förslaget planeras att gå ut på remiss senare i år. Vi har därmed valt 
följande problemformulering: 
 
Hur bör K3-regelverket utformas, på ett övergripande plan, för att gynna så många 
företag som möjligt inom K3? 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på hur det nya K3-regelverket bör 
utformas.  
 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att endast se på K3-bolag, och kommer inte närmare gå 
in på K1, K2 eller K4-bolagen om inte detta behövs för att belysa vissa problem. 
Uppsatsen avgränsas till att enbart behandla företag ur perspektivet bolagsform och 
inte koncernform.  
 

1.5  Disposition 
Vi vill med figuren nedan, figur 1.1, illustrera hur vi lagt upp dispositionen av 
uppsatsen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
Fig.1.1 Disposition av uppsats, egen modell. 
 

� Inledning, här tar vi upp bakgrunden till problemet, syftet med uppsatsen, 
problemformuleringen samt avgränsningar. 

� Metod, här beskriver vi tillvägagångssättet, metodval för att uppnå syftet med 
uppsatsen. 

� Teori, i detta kapitel redovisar vi våra insamlade data. 
� Empiri, här redovisar vi vår empiriska undersökning. 
� Analys, här analyserar vi den insamlade teorin och empirin. 
� Slutsats, i vårt avslutande kapitel besvarar vi frågeställningarna, kopplar 

samman teorin med empirin. Här redovisar vi även våra egna synpunkter 
 

1.6 Definitioner 
Här följer definitioner på några termer och ord som vi använder i uppsatsen och som 
kan vara bra att känna till betydelsen av. 

Metod 

Analys 

Empiri Teori 

Inledning 

Slutsats 
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� Principbaserat: Med principbaserat menas här att reglerna som företagen skall 

följa är öppna för tolkningar och inte definitiva. 
 
� Regelbaserat: Med regelbaserat menas här att företagen är styrda av de regler 

som finns genom bland annat schabloniseringar. Det är många ska och måsten 
och det ges minimalt med utrymme för tolkning i dessa regler. 

 
� SME: Small and Medium sized Enterprise, är en EU definition av små och 

medelstora företag. Enligt Kommissionens rekommendation 2003/361/EG gör 
man uppdelningen av företagen i tre kategorier enligt följande kriterier: 

� Medelstora företag, högst 249 anställda och har en årsomsättning som inte 
överstiger 50 miljoner � eller en balansomslutning som inte överstiger                
43 miljoner �. 

� Mindre företag, högst 49 anställda och en omsättning eller balansomslutning 
som inte överstiger 10 miljoner �. 

� Mikro företag, högst 10 anställda och en omsättning eller balansomslutning 
som inte överstiger 2 miljoner �. 

 
� 10/24 och 200/1000: Detta är de gränsvärden som tidigare användes för 

indelning av företag i Sverige. Det fanns tre kategorier av företag innan 
nuvarande indelning kom, och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
2002:4 delade man in företagen enligt följande: 

� Stora företag, inte noterade och som under de senaste två räkenskapsåren i 
medeltal haft minst 200 anställda, eller nettotillgångar om minst 1000 gånger 
det pris basbelopp som gällde vid respektive räkenskapsårs utgång. 

� Medelstora företag, inte noterade och som inte är små eller stora företag. 
� Små företag, inte noterade och som under de senaste två räkenskapsåren i 

medeltal haft högst 10 anställda, och nettotillgångar om högst 24 miljoner 
kronor för det senaste räkenskapsåret. 



METOD 

 6 

2 METOD 
I detta avsnitt har vi för avsikt att beskriva de olika metoder som finns att tillgå vid 
insamlande av data.  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod   
Det finns två olika tillvägagångssätt beträffande insamling av data, dessa är 
kvantitativ metod och kvalitativ metod.  
 
Kvantitativ metod omvandlar information till siffror för att möjliggöra en statistisk 
analys, metoden riktar sig till undersökningar då många respondenter ingår och där 
frågorna är standardiserade (Darmer & Freytag 1995). Metoden går ut på att mäta 
något som sedan kan användas för att beskriva eller förklara. Undersökningen kan 
delas in i tre delar: planerings-, datainsamlings- och analysfasen (Lundahl & Skärvad 
1999). 
 
Den kvalitativa metoden består i första hand av ord, text, symboler och handlingar. 
Metoden lämpar sig när man vill veta hur personer eller grupper förhåller sig till olika 
händelser. Det viktigaste är helhetsförståelsen och därför är sammanhanget viktigare 
än delarna. Den kvalitativa metoden förutsätter en så kallad hermeneutisk eller 
fenomenologisk vetenskapsteoretisk inställning. Fenomenologin handlar om hur 
verkligheten uppfattas av människor. Hermeneutik handlar om hur människor 
återbildar texter, samtal och handlingar. Tolkningen beror i hög grad av 
läsarens/intervjuarens tidigare erfarenheter. (Darmer & Freytag 1995, Lundahl & 
Skärvad 1999) 
 

2.2 Datainsamling 
Vid insamling av data så finns det två tekniker man kan använda sig av, primärdata 
och sekundärdata.  
 
Primärdata är ny data som samlats in för första gången och är specifikt för ändamålet 
den inhämtas direkt från olika respondenterna. För att samla in primärdata använder 
sig forskaren av intervjuer, frågeformulär och observationer. (Arbnor & Berke 1994, 
Jacobsen & Sandin 2002)  
 
Sekundärdata är när man använder sig av data som är insamlad för annat ändamål och 
med en annan problemställning. Man bör vara restriktiv och kritisk till användandet 
av sekundärdata så att den är relevant för undersökningen och riktig, samt kontrollera 
var uppgifterna kommer ifrån och vem som har samlat in dem. (Arbnor & Berke 
1994, Jacobsen & Sandin 2002) 
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2.3 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att de inte anses vara vetenskapliga eftersom 
de inte har samma krav på validitet, reliabilitet och objektivitet som traditionell 
vetenskap har utan får kompensera detta med krav på representativitet. (Darmer & 
Freytag 1995) Detta kan ses som ett mått på undersökningens trovärdighet, många 
författare menar att de tre delarna alltid måste beaktas i vetenskapliga undersökningar. 
(Björklund & Paulsson 2003)  
 
Validitet visar om det vi mäter är det vi vill mäta och om det är relevant för 
undersökningen, detta är särskilt svårt att avgöra när sekundärdata används. (Jacobsen 
& Sandin 2002) 
 
Reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är, man kan säga att om andra 
undersökningar där samma mätmetod använts kommit till liknande resultat så är det 
en  
högre tillförlitlighet än om man är ensam om resultatet. (Jacobsen & Sandin 2002) 
 
Objektivitet är i vilken utsträckning skribentens värderingar påverkar undersökningen. 
Det är viktigt att kunna hålla sig objektiv och inte själv lägga till, eller utelämna vissa 
uppgifter. (Björklund & Paulsson 2003, Jacobsen & Sandin 2002) 
 

2.4 Tillvägagångssätt 
I vår uppsats har vi valt att samla in empiri utifrån kvalitativ metod med 
hermeneutiska inslag, insamlingen har skett genom personliga intervjuer av 
auktoriserade revisorer. Kvalitativ metod lämpar sig bäst för denna typ av intervjuer 
då diskussioner kan skapas i empirin för att besvara en frågeställning där 
informationen kring ämnet är väldigt begränsad. 
 
Våra primärdata består av intervjuer med följande tre auktoriserade revisorer: 
 

� Katarina Nilsson, Lindebergs Grant Thornton Karlstad. 
� Anders Hernström, Ernst & Young Karlstad. 
� Ragnar Kaiding, KPMG Karlstad. 

 
Anledningen till att vi enbart har intervjuat revisorer i empirin beror på att de företag 
som kommer att beröras av den nya K3-reglerna i dagsläget inte har någon kunskap 
om hur dessa regler kommer att påverka deras verksamhet. Intervjuerna har skett på 
respektive respondents arbetsplats, detta för att underlätta så mycket som möjligt för 
de tidspressade respondenterna. Vid intervjuerna av respondenterna har vi medvetet 
haft en öppen frågeställning för att kunna få till en diskussion kring de olika frågorna 
vi haft. Vi har vid samtliga intervjuer använt oss av bandspelare för att spela in hela 
intervjun. Efter intervjuerna har vi sedan kunnat lyssna av inspelningarna och göra 
avskrifter av dem och med hjälp av dessa få en så korrekt återgivning som möjligt av 
vad respondenterna sagt.    
 
För att hitta sekundärdata började vi med att söka efter C- och D-uppsatser som 
behandlade den nya indelning K1-K4, vilket visade att det endast fanns tidigare 
studier på K1 och K2 bolagen. Vidare så har vi använt oss av Bokföringsnämndens 
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allmänna råd, rekommendationer och nyhetsbrev samt gjort sökningar på FAR 
komplett och Google. Vi gick sedan igenom samtliga nummer av Balans som getts ut 
sedan år 2006, detta eftersom Balans är en tidskrift som tar upp ny 
redovisningsinformation och återger mycket av den debatt som råder inom 
revisionsbranschen. 
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3 TEORI 
I detta avsnitt har vi för avsikt att redogöra för den teori som använts vid arbetet med 
och kring problemformuleringen. Teorin vill beskriva hur ämnet ändrats under tiden 
och hur detta har och kommer att påverka det fenomen vi valt att undersöka med 
denna uppsats.  

3.1 Gällande regler 

3.1.1 Svensk lagstiftning 
Svensk lagstiftning ställer krav på svenska företag vad gäller upprättande av en 
årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport samt skyldigheten till 
bokföring. Årsredovisningslagen, (ÅRL) (SFS 1995:1554) och Bokföringslagen, 
(BFL) (SFS 1999:1078) skall följas av merparten av dagens svenska företag.    
 
Det är bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag som ägs av 
juridiska personer och företag som uppfyller mer än ett gränsvärde (för utförlig 
beskrivning om gränsvärde, läs rubriken: indelning av företag), som skall avsluta sin 
bokföring med en årsredovisning och offentliggöra denna varje räkenskapsår enligt 
BFL (SFS 1999:1078) 6:1.   
 
Enligt BFL (SFS 1999:1078) skall ett företag, det vill säga en fysisk eller juridisk 
person löpande bokföra alla affärshändelser och är därmed bokföringsskyldiga.   
 
Det finns givetvis undantag vad det gäller bokföringsskyldigheten och skyldigheten 
att upprätta en årsredovisning enligt dessa två lagar. Undantagen kommer inte att 
presenteras. För att återgå till problemformuleringen kan det sägas att K3-regelverket 
som skall utformas senare i år bygger i sin grund på dessa regelverk, men på grund av 
otillräcklig information har det varit nödvändigt med rekommendationer, uttalanden 
och vägledningar utöver själva lagstiftningen.   
 

3.1.2 Bokföringsnämnden 
Bokföringsnämnden är ett statligt organ som har till uppgift att utveckla god 
redovisningssed som riktar sig till företag som inte är börsnoterade. De ger ut regler 
främst för tillämpning av bokföringslagen och årsredovisningslagen. BFN ger sedan 
december 2001 ut tre serier av publikationer: allmänna råd, vägledningar och 
uttalanden. 
BFN:s allmänna råd publiceras som "Bokföringsnämndens allmänna råd". De 
förkortas BFNAR och har år och löpnummer, exempelvis BFNAR 2007:1. Eftersom 
BFN är ett statligt organ så kommer deras allmänna råd endast innehålla sådant som 
de själva har beslutat om. BFN:s vägledningar återger lagar, andra författningar och 
BFNAR, de har till uppgift att genom exempel och förtydligande klargöra hur 
företagen rent praktiskt skall arbeta. (Bokföringsnämnden 2007a) 
 
 

”De regler som BFN publicerar i BFNAR utgör allmänna råd. Det 
betyder att det inte är frågan om formellt bindande föreskrifter. 
Beteckningen allmänna råd ger emellertid inte en alldeles rättvisande 
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bild av reglernas betydelse. Med den nya bokföringslagen ges BFN 
ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. Myndighetens 
allmänna råd får därför normalt anses ge uttryck för vad som är god 
sed. I bokföringslagen och årsredovisningslagen anges att god 
redovisningssed skall följas. Ett företag kan således endast 
undantagsvis avvika från de allmänna råden, utan att samtidigt bryta 
mot lag.” (Bokföringsnämnden 2007a) 

 

3.1.3 Redovisningsrådets rekommendationer och IFRS/IAS 
Redovisningsrådet bildades 1989 och hade som syfte att främja och utveckla en god 
redovisningssed. Redovisningsrådet var till början en stiftelse men 1998 bildades en 
förening som övertog stiftelsens uppgifter och förstärkte de ekonomiska resurserna. 
(Redovisningsrådet 2006) 
 

”Ett viktigt syfte med finansiell rapportering är att ge information som 
är av betydelse för dem som fattar beslut i ekonomiska frågor på basis 
härav. Syftet uppnås bäst genom att årsredovisningar och annan 
finansiell information utformas enligt enhetliga principer och 
innehåller relevanta upplysningar. Sådana krav gör sig särskilt 
gällande för kapitalmarknadsbolagen. För dessa företag är det också 
viktigt att de finansiella rapporterna håller en kvalitativt hög nivå som 
även tillgodoser den internationella kapitalmarknadens behov.” 
(Redovisningsrådet 2006) 

 
De svenska företagen bedriver idag i stor utsträckning handel med utländska företag. 
Det svenska näringslivet är i hög grad internationellt och även små svenska företag 
har utländska intressenter som ofta ägs av placerare över hela världen. Rådet anser 
därför att de svenska företagens redovisning bör utvecklas så långt att den blir 
jämförbar och lättillgänglig för internationella intressenter. 
 
Redovisningsrådet har utgivit ett antal rekommendationer som benämns RR1-RR32 
och som kompletteras med uttalanden från rådets akutgrupp URA1-URA44. RR1-
RR29 är till för de företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller att företag 
via sin storlek behöver lämna omfattande information till marknaden.  RR30-RR32 
trädde ikraft 1 januari 2005 och tar i första hand sikte på företag vars värdepapper är 
noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Rekommendationerna är 
således tillämpade och anpassade till svenska företag som är börsnoterade. 
 
Från och med den 1 januari 2005 skall svenska företag som innehar värdepapper 
noterade på svensk börs eller en auktoriserad marknadsplats tillämpa internationella 
redovisningsprinciper vid upprättande utav en koncernredovisning. 
(Redovisningsrådet 2006) 
 

”De standarder som skall tillämpas är International Financial 
Reporting Standards, IFRS, och International Accounting Standards, 
IAS. IFRS ges ut av International Accounting Standards Board, IASB. 
IAS gavs ut av International Accounting Standards Committee, IASC, 
föregångare till IASB. Företagen skall även tillämpa 
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting 
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Interpretations Committee, IFRIC, och från dess föregångare Standing 
Interpretations Committee, sic.” (Redovisningsrådet 2006) 
 
”IASBs uppdrag är att verka för en internationell harmonisering av de 
redovisningsprinciper som används i olika länder världen över. 
IFRS/IAS baseras på en föreställningsram som beskrivs i IASCs 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial 
Statements. (En översättning till svenska har publicerats av Rådet i 
oktober 1995: Föreställningsram för utformning av finansiella 
rapporter).” (Redovisningsrådet 2006) 

 
Rekommendationerna som lämnas av redovisningsrådet är alltså utformade med 
utgångspunkt i IASBs regelverk. Dessa rekommendationer skulle kunna ses som en 
direkt översättning från ett gemensamt europeiskt regelverk på engelska till 
rekommendationer på svenska. Det enda som begränsar rådets översättningar är om 
det internationella regelverket strider mot svensk lagstiftning, eller om det finns starka 
skäl att inte anpassa IASBs regelverk. (Redovisningsrådet 2006) 
 

3.1.4 Gränsvärden 
Bokföringsnämnden lämnade den 6 december 2006 ut sitt allmänna råd om nya 
gränsvärden (Bokföringsnämnden 2006a). Dessa nya gränsvärden innebär att man nu 
lämnar den tidigare 10/24 gränsen för små företag där 10 står för anställda och 24 för 
miljoner kronor i nettovärde på tillgångarna. De nya gränsvärdena ersätter även 
gränserna för medelstora respektive stora företag/koncerner som gick vid 200 
anställda och nettovärde på tillgångarna om 1 000 prisbasbelopp. Den nya gränsen 50-
25-50 delar upp små och stora företag och står för anställda, balansomslutning i 
miljoner kronor och nettoomsättning i miljoner kronor. Dessa regler skall tillämpas 
för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2007 eller senare. (FAR 2007a) 
 
Någon definition på medelstora företag finns inte längre i ÅRL (SFS 1995:1554 ) och 
det kan konstateras att bokföringsnämndens regler om nya gränsvärden har reducerat 
storleksklasserna i Sverige från tre till två, det vill säga ett företag är i Sverige 
antingen ett större eller mindre företag. (FAR 2007a) 
 

3.1.5 Indelning av företag 
Utvecklingen inom redovisningsområdet har gått i mycket rask takt. Den svenska 
lagstiftningen har anpassats till EG-rätten och gjort redovisningen onödigt svår och 
komplicerad för onoterade svenska företag. (Regeringen 2006b)  
 
Regeringen skriver i propositionen 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler, m.m. 
”Nya, komplexa regler, ursprungligen avsedda för börsföretagen, har trängt in i 
reglerna för de mindre företagen.” Enligt regeringen är detta den bakomliggande 
orsaken till varför det i Sverige finns behov av förenklade redovisningsregler. 
 

”Grundtanken i den svenska redovisningslagstiftningen är att alla 
företag så långt möjligt skall tillämpa samma redovisningsprinciper. 
Det brukar dock anses att bestämmelserna om redovisning och 
revision inte kan utformas på ett och samma sätt för alla företag. De 
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måste anpassas till de särskilda omständigheter som gäller för olika 
slag av företag.” (Regeringen 2006b) 

 
Bokföringsnämnden insåg också att den normgivning som fanns för ej noterade 
företag inte var ändamålsenlig och med tanke på den internationella utvecklingen 
inom redovisningsområdet var det hög tid att göra vissa grundläggande förändringar. 
Nämnden ansåg att detta problem enbart kunde lösas med en helt ny inriktning på 
arbetet med normgivning för ej noterade företag. (Bokföringsnämnden 2004) 
 
De svenska företagen har med problemen som beskrivits ovan delats in i fyra olika 
kategorier, som benämns K1, K2, K3 och K4. Företagen kommer att delas in i dessa 
kategorier beroende på om de uppfyller gränsvärdena eller inte, mer om detta följer 
nedan. För varje kategori skall det finnas ett eget regelverk. (Bokföringsnämnden 
2004) 
 

”Ett företags organisationsform eller storlek skall, enligt nämndens 
principbeslut, avgöra vilket av regelverken som företaget skall få 
tillämpa. Företaget skall kunna välja att tillämpa ett mera avancerat 
regelverk än det som företaget genom sin organisationsform eller 
storlek primärt tillhör men i så fall skall det tillämpa alla de regler 
som gäller för den kategorin.” (Bokföringsnämnden 2004)  

 
Den första kategorin (K1) gäller för enskilda näringsidkare med en nettoomsättning 
som understiger 3 miljoner kronor, under ett normal år.  (Bokföringsnämnden 2004) 
 
Den andra kategorin (K2) gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar under en 
viss storlek (gränsvärde), men även för de enskilda näringsidkare som inte kan eller 
vill tillhöra K1. (Bokföringsnämnden 2004) Vilka gränsvärden som gäller presenteras 
nedan.  
 
Den tredje kategorin (K3) är större ej noterade företag. (Bokföringsnämnden 2004)  
 
Den fjärde kategorin (K4) är noterade företag som skall tillämpa IAS/IFRS. Noterbart 
är att bokföringsnämnden i framtiden vill att fler företag än enbart börsnoterade 
företag skall ingå i den fjärde kategorin. (Bokföringsnämnden 2004)  
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I ÅRL (SFS 1995:1554) 1:3 p.3 beskrivs de gränsvärden som gäller för indelning av 
företag. Vi har tidigare nämnt dessa tre gränsvärden, här förklaras de mer utförligt: 
 

� medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50. 

 
� företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor.  
 

� företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 

 
Enligt svensk lagstiftning är ett företag i Sverige antingen ett mindre eller större 
företag. ÅRL (SFS 1995:1554) anger att ett större företag är ett företag vars andelar, 
teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad 
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, eller företag som uppfyller mer än 
ett av ovanstående gränsvärden. Ett mindre företag är ett företag som överskrider 
högst ett gränsvärde. 
 
Ett företag med en omsättning under 3 miljoner kronor hamnar inom K1, förutom 
aktiebolag som per automatik hamnar inom K2. Ett företag som uppfyller högst ett 
gränsvärde är enligt ÅRL (SFS 1995:1554) ett mindre företag och innefattar därmed 
K2. Ett företag som inte är börsnoterat och som uppfyller minst 2 gränsvärden hamnar 
inom K3. Slutligen befinner sig börsnoterade företag enligt det nya regelverket inom 
K4. (Bokföringsnämnden 2004, Regeringen 2006b) 
 
Regelverket för K1 har trätt i kraft 1 januari 2007 och alla bokföringsskyldiga företag 
som inte upprättar årsredovisning måste upprätta ett årsbokslut. K1-företagen har 
enligt det nya regelverket möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut. Även om 
dessa företag är små så är de många, närmare bestämt kan 650 000 företag i Sverige 
använda sig av regelverket. (Pautsch 2006) 
 
Regelverket för K2 har ej trätt i kraft. Under våren 2006 var ett utkast till allmänt råd 
på remiss. Utkastet har bearbetats och den 14 februari 2007 skickade BFN ut en 
vägledning på remiss som skall vara besvarad senast den 14 maj 2007. 
(Bokföringsnämnden 2007a) 
Reglerna är avsedda att tillämpas från och med den 1 januari 2008 (FAR 2007b). 
 
Arbetet med K3-regelverket ligger något efter om man jämför med K2-regelverket. 
Den information som bokföringsnämnden har lämnat ut angående K3-företag är en 
skillnadslista mellan K2 och K3. Denna lista skulle kunna ses som ett utkast för en del 
av de regler som skall gälla för K3. (FAR 2007b) 
 
K4-företagen skall tillämpa IFRS/IAS. (Bokföringsnämnden 2007a) 
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3.2 K3-regelverket 
Som tidigare nämnts arbetar bokföringsnämnden för närvarande med att utforma 
regelverket för K3-företagen. Detta nya regelverk kommer enligt bokföringsnämnden 
att baseras på Redovisningsrådets rekommendationer 1-29, bokföringsnämndens 
nuvarande regler för stora företag samt IASBs SME-projekt. Bokföringsnämnden vill 
upprätta ett regelverk som är användarvänligt och kortfattat för K3-företagen. 
(Bokföringsnämnden 2007b) 
 
K3-regelverket skall inte vara regelbaserat utan snarare principbaserat, vilket innebär 
att man inom K3-regelverket kommer att vara tvungen att göra fler bedömningar. 
Inom K3-regelverket kommer det inte att finnas några schablonbelopp att tillämpa för 
till exempel nyttjandeperioden av maskiner och inventarier. (Bokföringsnämnden 
2007b) 
 
Upplysningskraven i det nya regelverket kommer att vara färre än i 
Redovisningsrådets rekommendationer och IASBs SME-projekt. Vilka och hur 
många upplysningskrav som skall tas bort kan i nuläget inte besvaras. 
(Bokföringsnämnden 2007b)  
 
Lagregler kommer inte att återges i K3. Allmänna råd kommer att presenteras 
kapitelvis med kommentarer, men dessa kommentarer kommer att vara mer 
kortfattade än om man jämför med K2. Om K3 kommer att innehålla exempel är 
oklart. (Bokföringsnämnden 2007b) 
 
Redovisningsrådets rekommendationer är som tidigare nämnts en försvenskning av de 
internationella redovisningsprinciperna IAS/IFRS. Vi har under arbetets gång varit i 
kontakt med Katarina Pramhäll1 som arbetar på bokföringsnämnden med att utforma 
just K3-regelverket. Pramhäll var mycket noggrann med att poängtera att de nya K3-
regelverket kommer att bli enklare än redovisningsrådets rekommendationer. Detta 
för att undvika att regelverket blir för krångligt eftersom RR är utformat för 
börsnoterade företag och därför ställer mycket större krav på redovisningen än vad 
som ska göras för K3-företagen. Pramhäll påpekar vidare att målsättningen för 
bokföringsnämndens arbete med K-projektet är att förenkla reglerna för företag som 
inte är börsnoterade. 
 

3.2.1 K3-utkast en härledning till Redovisningsrådets 
rekommendationer 

Den 11 april 2007 publicerade bokföringsnämnden en skillnadslista mellan K2 och 
K3 företag. På grund av att detta ämne är nytt så är denna skillnadslista den enda 
konkreta informationen om hur K3-regelverket kan komma att se ut. Dock är denna 
skillnadslista fortfarande i utkastform och det är väldigt svårt att dra några slutsatser 
av denna. Vi har dock valt att med hjälp av denna lista försöka hitta stöd för Katarina 
Pramhäll:s påstående att K3-regelverket bland annat kommer att bygga på RR med 
vissa förenklingar.     
 

                                                 
1 Katarina Pramhäll Bokföringsnämnden, telefonintervju den 25 april 2007.  
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För att visa detta på enklaste sätt har vi valt att i första punkten i varje stycke visa vad 
BFN skriver i skillnadslistan för att sedan i nästa punkt hänvisa till vad nuvarande 
regelverk och rekommendationer säger om just den situationen som beskrivits i första 
punkten. 
 

3.2.1.1 Immateriella och Materiella tillgångar  
� ”Nedskrivning ska ske till återvinningsvärde, dvs det högsta av ett beräknat 

nyttjandevärde och tillgångens nettoförsäljningsvärde.” (Bokföringsnämnden 
2007b)    

� Denna regel finns nästan ordagrant beskriven i RR 17 p.5 1 stycket. (FAR 
2007c) 

 
� ”En tillgångs nyttjandevärde är nuvärdet av framtida kassaflöden som 

tillgången väntas ge upphov till inklusive restvärdet vid nyttjandeperiodens 
slut.” (Bokföringsnämnden 2007b)    

� ”Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar 
som tillgången väntas ge upphov till under sin nyttjandeperiod inklusive ett 
beräknat restvärde vid slutet av nyttjandeperioden”(FAR 2007c). Likheten 
mellan det som anges i RR 17 p.5 2 stycket och det som beskrivs i BFN:s 
skillnadslista är slående.  
 

� I skillnadslistan finns regler angivna om att nedskrivning ska göras per 
tillgång och hur man ska gå till väga om det inte är möjligt att beräkna 
återvinningsvärdet för en enskild tillgång. (Bokföringsnämnden 2007b)    

� Nästan på orden samma beskrivning finns att hitta i RR 17 p.7. (FAR 2007c) 
 

� ”Vissa internt upparbetade immateriella tillgångar får aktiveras  
(i överensstämmelse med principerna i RR 15).” (Bokföringsnämnden 2007b)    

� Här ser man en direkt likhet med RR15. (FAR 2007c)  
 

3.2.1.2 Avsättningar 
� I BFN:s skillnadslista finns beskrivet att en avsättning har både legala och 

informella åtaganden. (Bokföringsnämnden 2007b)    
� Denna regel finns att hitta i nuvarande regler i RR 16 p.2a. (FAR 2007c)  

 
� I listan från BFN anges att alla avsättningar ska redovisas oavsett storlek och 

tidpunkt. (Bokföringsnämnden 2007b)    
�  I RR 16 står det följande: ”I rekommendationen definieras avsättningar som 

skulder som är ovissa med avseende på belopp eller den tidpunkt då de 
kommer att regleras. Ett företag skall redovisa en avsättning i 
balansräkningen när: 
     a) det har ett åtagande (legalt eller informellt) som en följd av en inträffad 
händelse, 
     b) det är troligt att ett utflöde av resurser som utgör ekonomiska fördelar (i 
fortsättningen "resurser") kommer att krävas för att reglera åtagandet och 
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    c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Rekommendationen 
utgår från att det endast är i ytterst sällsynta fall som en tillförlitlig 
uppskattning inte är möjlig.” (FAR 2007c) 

 
I detta fall kan det finnas en antydan till att det kan ske en förändring. Detta 
grundar vi på att bokföringsnämnden menar att alla avsättningar ska redovisas 
medan nuvarande regler från RR 16 antyder att det i yttersta sällsynta fall kan 
frångås då en tillförlitlig uppskattning inte är möjlig. Vi lägger dock ingen 
större tyngd vid detta utan nöjer oss med att konstatera att det finns en 
koppling mellan avsättningar i skillnadslistan och i RR 16.  

 

3.2.1.3 Tilläggsupplysningar 
� Skillnadslistan skriver att upplysningskraven för K3-företagen kommer vara 

färre än i RR1-RR29 och IASB:s SME-projekt.  
 

3.2.1.4 Finansiella leasingavtal 
� Enligt den skillnadslista för K3-K2 bolag som BFN har gett ut så kommer K3 

bolagen att få ta upp finansiella leasingavtal som en tillgång i balansräkningen. 
Undantaget enligt BFNAR 2000:4 p.4 om att finansiella leasingavtal skall 
behandlas som operationella leasingavtal kommer därmed inte att gälla för K3 
bolagen(Bokföringsnämnden 2006b). Detta är en anpassning till RR6:99 där 
det i p.13 står att leasingtagaren skall redovisa objekt som innehas enligt ett 
finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen(FAR 
2007c).  

� RR6:99 överensstämmer i all väsentlighet med de internationella reglerna i 
IAS17. Vad man kan se här är att även K3 bolagen kommer att närma sig 
reglerna i IFRS/IAS. Med denna ändring så kommer K3 bolagen att kunna öka 
sina tillgångar med hjälp av dessa leasingavtal. 

� Mikro företag, högst 10 anställda och en omsättning eller balansomslutning 
som inte överstiger 2 miljoner �. 
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4 EMPIRI 
I empirin har vi för avsikt att redovisa för den information som framkommit i 
samband med intervjuerna av tre stycken revisorer från Karlstad.  

4.1 Lindebergs Grant Thornton   

4.1.1 Företagspresentation 
Lindebergs Grant Thornton är ett revisions- och konsultföretag som i Sverige har ca 
700 anställda. Lindebergs är en del i Grant Thornton International som är en 
paraplyorganisation av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. 
Medlemsföretagen har sammanlagt cirka 22 700 medarbetare vid drygt 520 kontor 
och finns representerade i över 110 länder. Vi har intervjuat Katarina Nilsson som är 
auktoriserad revisor vid Lindebergs kontor i Karlstad.  
 

4.1.2 Intervju med Katarina Nilsson 2007-05-04 
Nilsson är noga med att poängtera att regelverket för K3 fortfarande är så nytt att det 
är praktiskt taget omöjligt att uttala sig om något med absolut säkerhet. Detta är vi 
givetvis fullt medvetna om och förklarar att vi enbart är intresserade av hennes 
helhetsuppfattning om det nya regelverket.  
 
Vi börjar med att prata runt det nya regelverket i största allmänhet. Med den 
skillnadslista som bokföringsnämnden släppt som bakgrund kommenterar Nilsson det 
faktum att om det blir så som det står där, att K3-regelverket kommer bli mer flexibelt 
medan K2-regelverket mer styrt, så finns här incitament till att vissa K2-företag 
kommer att vilja använda sig av K3-regelverket. Detta grundar hon på att K2-
regelverket i viss mån inte tillåter att ta upp vissa saker som K3-regelverket troligen 
gör. Exempel på detta anger Nilsson aktiveringen av kostnader för forskning.  
 
Vi diskuterar sedan risken med att ett K2-företag vill tillämpa K3-regelverket, och 
snart övergår diskussionen till hur vida K3-blocket är för stort och kanske kommer att 
innefatta allt för många tidigare medelstora företag. Nilsson snuddar vid tanken att så 
kan bli fallet, att det blir lite annorlunda för de medelstora företagen som hamnar 
inom K3-blocket jämfört med de större företagen som hamnar inom K3. Dessa större 
K3-företag hamnar inom K3 på grund av att de inte är börsnoterade, och därför inte 
hamnar inom K4. Diskussionen fortsätter kring hur stor påverkan detta kan få för 
dessa medelstora företag som hamnar inom K3. Samtalet handlar om att det finns en 
risk att de större företagen redan idag är väl förbereda för ett regelverk som baseras på 
både RR 1-29 samt från BFNAR och SME-projekt, medan en eventuell övergång för 
de medelstora företagen inte alls kommer att bli lika smidig.  
 
Vi fortsätter att prata om just detta att de medelstora företagen kan komma att få det 
jobbigt i och med denna nya indelning. Nilsson menar att sådana företag exempelvis 
kommer att behöva uppdatera sin redovisningspersonal om reglerna blir krångligare 
och om kraven på upplysning ökar. Detta förklarar hon är ett mycket betungande 
arbete och det kommer att bli besvärligt för dessa företag. Nilsson tar upp ett exempel 
där ett företag tidigare kanske gjort schablonmässiga avskrivningar på maskiner och 
inventarier. Eftersom man i det nya K3-regelverket inte får göra schabloniseringar, 
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medför detta då att man måste räkna om dessa avskrivningar? Även här kan det bli ett 
omfattande arbete.   
 
På frågan om vad Nilsson tycker att man ska göra för att förenkla reglerna för de 
företag som hamnar inom K3 så menar hon att ett sätt är att titta på stora och 
krångliga poster så som inventarier och lager, och genom att förenkla regelverket där 
så kan man få en förenkling som är rimlig.  
 
Samtalet går sedan in på hur vida de nya gränsvärdena är bra eller om de möjligen 
fångar in ett för stort antal företag med skiftande storlek. Nilsson är inte helt 
främmande för tanken att så kan bli fallet. Hon nämner till exempel att det säkerligen 
kommer att finnas företag som inte riktigt passar in i K2 för att man då inte får ta upp 
vissa poster som man tidigare gjort, och kanske måste fortsätta göra. Dessa företag 
kanske dock tycker att K3-regelverket är allt för krävande och därför hamnar inför ett 
väldigt svårt val.  
 
Slutligen vill Nilsson uppmärksamma oss på en problematik som vi ej kommit i 
kontakt med. Det är det faktum att revisionsbyråer inte längre får ha en avdelning som 
sköter den löpande bokföringen samtidigt som man sedan har en annan avdelning som 
gör revisionen för samma företag. Detta anser hon vara ett problem både för företagen 
såväl som för revisionsbyråerna. Då en revisionsbyrå kanske inte är villig att släppa in 
en annan byrå i deras kund. Därför menade hon att byråerna i större utsträckning 
kommer att försöka utbilda företagen så att de själva kan sköta bokföringen. Även 
detta ser Nilsson som en punkt som kan göra jobbet tyngre och framförallt dyrare för 
företagen inom K3.  
 

4.2  Ernst & Young 

4.2.1 Företagspresentation 
Ernst & Young är ett ledande, globalt revisionsföretag och har i Sverige 1750 
anställda och 72 kontor. Globalt finns 114 000 anställda med 700 kontor i 140 länder. 
Vi har intervjuat Anders Hernström som är auktoriserad revisor på Ernst & Youngs 
kontor i Karlstad. 
 

4.2.2 Intervju med Anders Hernström 2007-05-07 
Hernström anser att de nya reglarna för K3-företagen är en naturlig följd på de nya 
och förenklade reglerna som kommer för K1 och K2, medan K3 behöver hårdare 
regler. Detta kommer att leda till att de som idag är medelstora företag kommer att få 
göra mer omfattande och kostsammare årsredovisningar än de gör idag. Hernström 
menar att  
K-projektet måste bli varaktigt eftersom det behövs en trygghet i systemet, det har 
genom åren kommit ständiga förändringar för redovisningen. I och med att 
utformningen av  
K-projektet har en lång processtid är det viktigt att det finns bra regler och 
förutsättningar som gör regelverken hållbara.   
 
Den största skillnaden för de företag som ska följa K3-regelverket jämfört med 
dagens regler är strukturen på regelverket, företaget vet att de hör till K3 och att det är 
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det regelverket som skall följas. Skillnaden kan dock bli skärpta krav för vissa företag 
inom K3, Hernström menar att det är svårt att veta hur det kommer att bli, eftersom de 
i dagsläget inom Ernst & Young bara har skillnadslistan från BFN och den allmänna 
diskussionen att gå på.  
 
Hernström säger att med tanke på skillnaden på regler för K2 och K3 så kommer de 
företag som befinner sig i gränslandet mellan K2-K3 att försöka styra redovisningen 
mot den kategori företaget vill hamna i. Idag kan företagen välja att tillämpa regler ur 
både BFNAR och RR och de väljer det som är naturligt och passar verksamheten bäst. 
De som är K2-företag och använder sig av K2 reglerna kommer att bli mycket 
regelstyrda. De kommer inte att behöva tänka så mycket själva, det blir i hög grad 
schabloniseringar, inga avsteg från reglerna är tillåtna och det blir många skall och 
måsten. Ett K2-företag kan i eget intresse välja att tillämpa K3 reglerna istället på 
grund av omständigheterna i företaget för att få en rättvisande bild av verksamheten, 
detta kan medföra vissa problem för dessa företag eftersom de inte har den kompetens 
som krävs för de mer komplicerade reglerna i K3. 
 
Hernström tror att de företag som idag räknas till medelstora och använder sig av 
BFNAR kommer att få mer styrning mot RR, vilket inte kommer att leda till någon 
förenkling för dessa företag. Det blir viss förvirring och merarbeten för alla vid 
införandet av nya regler, därför är det viktigt att BFN får fram ett hållbart regelverk.  
 
På frågan om det finns något inom RR som inte borde finnas med i K3, så menar 
Hernström att det inom RR finns mycket skall vilket gör att det blir svårt att ta bort 
något, i stället tycker han att man inte bara ska ta bort saker utan även renodla och 
förenkla, eventuellt med schablonregler. De komplexa redovisningskraven som finns 
för börsbolag i RR bör inte finnas med i K3 reglerna. Det finns ingen efterfrågan på 
denna information då den är för komplicerad, därför blir det viktigt med 
lättnadsregler. Han ser dock inga problem med de nya reglerna eftersom det hela tiden 
kommer nya regler och lagar inom både redovisningen och skatterätten så är de vana 
vid detta och uppdaterar sig kontinuerligt på de nya regler som kommer. 
 
Gränserna för K3 är ganska bra enligt Hernström, men det kan finnas behov för vissa 
undantag inom K3, som det till exempel finns för K2-företag som väljer att tillämpa 
K3 reglerna men behöver inte göra någon kassaflödesanalys. Men det vore inte bra 
med en uppdelning inom K3-blocket såsom K3a och K3b då det skulle bli för rörigt 
och frågan företagen då ställer sig är, var befinner vi oss? Det är viktigt att behålla 
strukturen inom de olika blocken. Gränsvärdena i K-projektet är likt övriga Europa 
och bygger på SME indelningen, men är en förenkling så att företagen känner igen sig 
och lätt kommer ihåg gränsvärdena.  
 
Angående de nya reglerna om att en och samma byrå inte får både revidera och sköta 
den löpande bokföringen anser Hernström att det inte finns några revisionella problem 
med detta. Det är mest för att det ser bättre ut utåt sett, det kommer att leda till högre 
kostnader för kunden då ens trogna revisionsbyrå har mycket mer kunskap om 
kunden. 
 
När man ser till de regler som finns idag så tycker Hernström att reglerna som finns i 
RR29 om ersättning till anställda är ett bra exempel på sådant som bör förenklas, om 
det ska finnas en liknade regel för K3. Även reglerna om rapporteringen av 
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sjukfrånvaro och sjukersättningar bör förenklas. K3-företagens intressenter har inte 
samma krav och behov på informationen som K4 företagens har. Däremot så är 
informationen om inteckningar, pant och hur mycket man utnyttjar sin checkräknings 
kredit sådan information som inte bör försvinna, då denna information alltid är viktigt 
för alla intressenter.  
 

4.3 KPMG 

4.3.1 Företagspresentation 
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och 
rådgivning. KPMG International har 113 000 medarbetare i 148 länder. I Sverige har 
KPMG 1 500 medarbetare på 60 orter runtom i landet. Vi har intervjuat Ragnar 
Kaiding, auktoriserad revisor på KPMG i Karlstad. 
 

4.3.2 Intervju med Ragnar Kaiding 2007-05-09 
Kaiding tycker att ett skikt mellan K2 och IFRS är nödvändigt då RR inte längre 
uppdateras. K3 kommer därmed som en logisk följd efter K2. Vad som är viktigt 
inom K3 är att regelverket inte får bli för regelstyrt med till exempel gränser för 
periodiseringar. Enligt Kaiding behövs ett regelverk som är principbaserat men med 
mindre upplysningar i noter än vad som krävs av större onoterade företag idag. 
Regelverket skall vara mindre omfattande än RR. 
 
Kaiding poängterar för oss att han är skeptisk till om verkligen K-projektet har lett till 
förenklingar och ifrågasätter varför bokföringsnämnden har så bråttom med 
regelverken. Anledningen till detta ifrågasättande är en utredning som just nu pågår 
om sambandet mellan redovisning och beskattning. När denna utredning är avslutad 
tror Kaiding att det sannolikt kommer att behövas ändringar i K3-regelverket. Detta är 
ett dubbelarbete som tar dyrbar tid.  
 
Vidare är Kaiding övertygad om att det kommer att bli väldigt komplicerat för K2-
företag som blir tvingade att avancera till K3. Ett exempel på en situation som denna 
är att egenupparbetade immateriella tillgångar inte får tas upp inom K2. Ett annat 
exempel är att fastigheter inom K2 enbart får värderas till taxeringsvärdet och inte till 
verkligt värde. För att överleva menar Kaiding att K2-företag i dessa situationer 
tvingas upp till ett betydligt mer komplicerat regelverk. 
 
Diskussionen fortsätter med att vi enas om att det kommer att bli många tidigare 
medelstora företag som hamnar inom K3 då de nya gränsvärdena är betydligt lägre än 
de tidigare. Kaiding tror att K3 kommer att innefatta väldigt många företag som leder 
till att K3 blir en heterogen grupp där reglerna för de mindre K3-företagen kan bli för 
omfattande. 
 
Kaiding tycker att det är viktigt att notera att det finns betydligt färre intressenter till 
K3 än till K4. Ett företag som inte är noterat har framförallt kreditgivare men även 
konkurrenter och anställda som intressenter. Med tanke på att det inte finns ett så pass 
stort externt intresse menar Kaiding att vissa detaljupplysningar i noter inte alltid är så 
relevanta. Han belyser detta påstående med ett exempel som att en kreditgivare 
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kanske ser på företagets likviditet och soliditet men inte alls är så intresserat utav 
massa detaljer i noter.   
 
Kaiding tror inte att det kommer att bli speciellt stora skillnader för de större K3-
företagen, utan de har redan anpassat sig till vissa regler och vissa har till och med 
redan övergått till IFRS och berörs inte utav det nya svenska K3-regelverket.  
 
Personalnoter med sjukfrånvaro är ett upplysningskrav som kan tas bort i det nya K3-
regelverket för de mindre K3-företagen då denna information inte efterfrågas utav 
intressenterna och arbetet att framställa upplysningen är invecklad, anser Kaiding. 
Kaiding tycker dock att denna information kan vara relevant för de större K3-
företagen. 
 
Avslutningsvis betonar Kaiding betydelsen av många upplysningskrav som inte får 
försvinna ur det nya regelverket. Kaiding nämner noter som förklarar 
redovisningsprinciper, pågående arbeten, fodringar, finansiella instrument,  
avskrivningsprinciper, byte av redovisningsprincip, intäkternas fördelning och hur 
avskrivningarna görs. Subjektiv redovisning kan lätt förekomma vid redovisning av 
utvecklingskostnader och Kaiding anser att det är mycket viktigt att det i not lämnas 
upplysningar om hur dessa kostnader har framkommit.  
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5 ANALYS 
I analysavsnittet har vi för avsikt att knyta samman teori och empiri. Tanken är att 
analysera de diskussioner som tagits upp vid intervjuerna. 

5.1 Utformningen av K3-regelverket 
Utformningen av det nya K3-regelverket har precis startat och det är viktigt att hela 
tiden påpeka att ingen vet exakt hur det kommer att se ut. Vi har dock ställt oss frågan 
om det behövs ett förenklat regelverk för de företag som kommer att hamna inom K3-
blocket. Grundtanken med hela K-projektet är att få fram ett förenklat regelverk för 
svenska företag, detta är i alla fall bokföringsnämndens uttalade mål. Vi kan 
konstatera att även om respondenterna har lite annorlunda uppfattningar om helheten 
så är de i alla fall överens om att det behövs ett nytt regelverk för att på så sätt skapa 
bättre struktur än idag. Som tidigare nämnts så kan man idag välja mellan att plocka 
olika regler från BFNAR och RR. Respondenterna anser att det nya regelverket är 
viktigt ur just det perspektivet att skapa bättre struktur och långsiktig trygghet för 
företagen, alltså att företagen vet att vi hamnar inom K3-blocket och då gäller dessa 
regler. Sedan varierade självklart inställningen till K-projektet en del från revisor till 
revisor, men detta berör vi något senare.  
 
Något som framkommit tydligt vid samtliga tre intervjuer är att respondenterna har 
tydliga förhoppningar om hur det nya K3-regelverket kommer att utformas. Samtliga 
trycker på att det är av yttersta vikt att K3-regelverket blir principbaserat och inte lika 
regelbaserat som de tycker att K2-regelverket blivit. Med detta menar de att det är 
mycket viktigt att K3-regelverket öppnar upp för möjligheten till olika anpassningar 
från fall till fall. Revisorerna som intervjuas tycker nämligen att K2-regelverket blivit 
så regelbaserat och styrt att det i viss mån blivit en försvåring snarare än förenkling. 
Då vi valt att avgränsa oss till K3-blocket så analyserar vi ej K2 blocket ytterligare 
men vi tycker att det är viktigt att nämna just detta så man får en förståelse för vad 
respondenterna menar med regelbaserat respektive principbaserat.  
 

5.2 Gränslandsproblematiken för K2-K3 
En av de frågor som blivit centrala och väldigt intressant i detta arbete är den frågan 
om vad respondenterna tror kommer att bli den största skillnaden för de företag som 
hamnar inom K3-blocket. Det är här vi kommit i kontakt med den problematiken som 
tillslut blivit det som vi funderat mest över. Under samtliga intervjuer har 
respondenterna i stort sett självmant, utan påverkan från oss som lett intervjun, 
kommenterat det faktum att risken är övervägande stor att det kan komma att bli 
problematiskt för de företag som ligger på gränsen mellan K2 och K3. 
Respondenterna, har precis som oss skribenter av denna uppsats, tagit del av 
bokföringsnämndens skillnadslista och har precis som vi gjort i teorin konstaterat att 
regelverket är mycket likt det RR regelverk som funnits för börsnoterade företag. Vi 
har i detta skede självklart påpekat det faktum att det i regelverket kommer att bli 
lättnader på upplysningskrav och att det på så sätt ska bli enklare och mer funktionellt 
för samtliga företag inom K3-blocket. Två av respondenterna påpekade här, helt 
oberoende av varandra och utan ledande frågor av oss, att lättnader på 
upplysningskrav visserligen kunde leda till lättnader för K3-blocket som helhet men 
att risken fortfarande fanns att de minsta företagen inom K3-blocket faktiskt får en 
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försvåring. Detta argument baserade revisorerna på det faktum att ett företag inom K3 
kan vara hur stort som helst, bara det inte är börsnoterat och därmed hamnar inom K4. 
Däremot kan ett företag vara ett klart K2-företag när det gäller gränsvärdena, men 
företaget väljer att gå upp i K3 för att få möjlighet att till exempel ta upp 
egenupparbetade immateriella tillgångar, som inte får tas upp i K2. Här påpekar 
framförallt Kaiding att det finns ett stort dilemma på grund av att dessa företag mer 
eller mindre tvingas upp i K3 för att över huvud taget kunna fortsätta att bedriva sin 
verksamhet. 
 

5.3 De nya gränsvärdena 
När dessa diskussioner kom upp på intervjuerna så var den naturliga följdfrågan vad 
respondenterna tycker om de nya gränsvärdena, om det är så att de är för breda och 
fångar in allt för många företag med varierande storlek inom just K3-blocket? Svaren 
på detta var däremot lite varierande. Alla tre återkom dock till problematiken som 
nämnts ovan angående de företag som hamnar i gränslandet K2 och K3. De menade 
att om de gamla gränsvärdena (10/24, 200/1000) jämförs med de nya (50/25/50) så 
kan det tyckas att gränsvärdena möjligen fångar in något för många företag. Det bör 
här påpekas att övertygelsen i detta fall varierade bland respondenterna. En av 
respondenterna använde till och med frasen pest eller kolera. Alltså att de företag som 
befinner sig på gränsen mellan K2 och K3 inte kommer bli nöjda vart de än hamnar, 
och detta på grund av att regelverket antingen kommer vara för snävt eller för 
omfattande. Tyvärr ville inte denna respondent att vi citerade honom/henne men vi 
vill ändå påpeka att denna inställning finns hos vissa av dem som dagligen arbetar och 
kommer i kontakt med detta ämne. Det är självklart viktigt att påpeka att inte samtliga 
respondenter hade denna uppfattning. Det diskuterades också om K3-regelverket kan 
innefatta företag med så stor spridning på storlek med tanke på att de har en sak 
gemensamt, och det är vilka som är intresserade av att läsa ett K3-företags 
årsredovisning. Respondenterna har därför snuddat vid just detta att ett K3-regelverk 
kan komma att bli någorlunda rättvist genom att det inte behöver ställas allt för stora 
krav på en årsredovisning för ett K3-företag om man jämför med ett K4-företag. Ett 
K4-företag har hela aktiemarknadens ögon på sig när delårs/helårs rapporter släpps. 
Men när det gäller K3-företagen så är intressenterna för dessa rapporter begränsad och 
kraven kan därför begränsas avsevärt jämför med till exempel tidigare RR regelverk. 
Det är ändå väldigt viktigt att påpeka att även om det senare resonemanget fanns så 
var alla respondenter rörande överens om att risken finns att det kan bli problematiskt 
för de företag som ligger och svävar mellan K2 och K3. 
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5.4 Förenklingar för K3 
Vi har i detta arbete inte bara ägnat oss åt att klaga och vara kritiska till K-projektet, 
utan vi har också försökt att hitta konkreta exempel på vilka upplysningskrav som 
skulle kunna tas bort eller framför allt förenklas för att få ett så bra K-regelverk som 
möjligt. Det som respondenterna framfört inom denna punkt framgår av empirin. Vi 
kan här dock analysera vad de sa och konstatera att det här finns ett stort arbete att 
göra, och att det finns ett antal upplysningskrav som kan ändras. Det är just detta som 
respondenterna tryckt på att det i första hand inte är fråga om att ta bort 
upplysningskrav utan snarare att renodla de som redan finns för att på så sätt göra de 
mindre krävande att ta fram.   
 

5.5 Redovisning och skatteutredningen 
Avslutningsvis bör det sägas att det just nu pågår en utredning för hur sambandet 
mellan redovisning och skatt bör se ut. Det är fullt möjligt att det kommer att bli 
förändringar inom beskattningsrätten. Denna utredning skall presenteras senast den 30 
juni 2008. En respondent var tydlig med att påpeka att K-projektet har för bråttom 
med tanke på den utredningen som sker. Det finns risk för att K3-regelverket behöver 
förändras igen och då faller hela strukturen och hållbarheten med det nya K3-
regelverket. 
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6 SLUTSATS 
I slutsatsen redovisar vi för vad vi själva har för slutsats av det arbete som pågått. 
Här besvaras självklart också problemformuleringen och en diskussion förs kring 
syftet med uppsatsen.  
 
Såhär i slutskedet av uppsatsen kan vi konstatera att inget blev som vi tänkt. Vi 
förstod redan från början att det skulle bli svårt på grund av att regelverket för K3-
företag inte finns och det enda vi haft i konkret information är bokföringsnämndens 
skillnadslista samt allmän information om K-projektet. Just på grund av denna 
anledning så har vi valt en relativt öppen problemformulering. Vi vill i detta skede av 
uppsatsen, för att underlätta för läsaren, åter igen påminna om vår 
problemformulering.  
 
Problemformulering:  
Hur bör K3-regelverket utformas, på ett övergripande plan, för att gynna så många 
företag som möjligt inom K3? 
 
Det skulle vara praktiskt omöjligt i detta skede att gå in i detalj på hur K3-regelverket 
bör se ut då inte ens bokföringsnämnden själva vet hur det bör se ut. Ämnet är väldigt 
omfattande och en begränsning har därför varit nödvändig. Därför har resonemanget 
främst förts kring regelverket i största allmänhet.  
 
Vi väljer här att presentera våra slutsatser i punktform, och i varje stycke framhäver vi 
nyckelord eller meningar som besvarar vår problemformulering. Dessa nyckelord 
kommer också att vara väldigt viktiga för att få fram ett så bra K3-regelverk som 
möjligt. 
 

� Vi håller med respondenterna om att det är väldigt viktigt att regelverket blir 
mer principbaserat, alltså så som bokföringsnämnden uttalat sig. Risken finns 
ändå att regelverket blir för bestämt och alldeles för regelbaserat, alltså i likhet 
med så som RR ser ut idag. Vi har tidigare flera gånger, framförallt i teorin, 
pekat på att den skillnadslista som bokföringsnämnden släppt varit väldigt likt 
RR på vissa punkter.  

 
Vi vill i detta skede också påpeka att vi fortfarande har i åtanke att 
bokföringsnämnden skrivit i bland annat skillnadslistan att det nya K3-
regelverket ska byggas utifrån BFNAR, RR, samt IASBs SME-projektet. Det 
bör dock nämnas att vi tycker oss se att BFNAR rent allmänt sett lite enklare 
ut än RR och riktat sig åt onoterade företag. Därför tycker vi att K3-
regelverket inte ska bli för likt RR då vi anser att detta är det mest krävande av 
de regelverk som ska influera det nya K3-regelverket. 

 
� På detta övergripande plan vill vi alltså höja ett varnande finger för att få ett 

regelverk som är allt för likt RR. Självklart har vi tagit till oss 
bokföringsnämnden uttalande om att de planerar att skära ner på 
upplysningskraven i så pass stor utsträckning att det blir mindre krävande än 
RR. Detta ser vi mer som en självklarhet och vill påpeka att detta arbete 
kommer att vara avgörande för hur bra K3-regelverket kommer att bli. Efter 
intervjuerna har vi också förstått att det finns vissa upplysningskrav som finns 
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i dagens RR som kan förändras för att anpassas till ett K3 regelverk. Vi anser 
att just ordet förändras är ett nyckelord. Vi håller med respondenterna om att 
vi inte vill se att upplysningskrav helt tas bort då detta skulle kunna äventyra 
helhetssynen av ett företag inom K3-blocket. Det är oerhört viktigt att ha klart 
för sig att de största företagen som hamnar inom K3 är väldigt stora. Rent 
teoretiskt skulle ett företag i klass med IKEA hamna inom K3 just på grund av 
att det inte är börsnoterade. Därför ser vi att det fortfarande är väldigt viktigt 
att ställa krav på dessa företags redovisning så att inte insynen försämras på 
grund av färre upplysningskrav. 

 
Efter ett sådant hypotetiskt resonemang med att ha ett så stort företag som IKEA inom 
K3 så kommer man till den problematik som vi anser vara det absolut största med 
hela K3-projektet. Det är just det faktum att vi är övertygade om att K3-projektet inte 
alls kommer leda till förenklad redovisning för alla inom K3-blocket. Med den 
information som finns idag så ser vi det som en omöjlighet att inom 
redovisningsreglerna jämställa två företag som skiljer sig så mycket i storlek som det 
kommer att göra mellan de största och minsta företagen inom K3-blocket. Vi anser att 
risken är övervägande stor att det kan uppstå ett glapp i form av att man i de största 
företagen vill ha en så stor insyn som möjligt på grund av att intressenterna är så 
många, som i fallet med IKEA. De minsta företagen inom K3 har däremot inte alls 
lika stort behov av insyn.  
 

� Om vi tidigare såg att det fanns en övervägande risk för försvårade 
redovisningsregler för vissa företag inom K3-blocket, så vill vi säga att vi är 
övertygade om att det kommer att bli till och med mycket svårare för de 
företag som idag skulle falla inom K2, men som av någon av de tidigare 
nämnda anledningarna vill använda sig av K3-regelverket. Vi ser här att det är 
av yttersta vikt att hänsyn tas till denna problematik vid utformning av 
reglerna. Vi vill heller inte se någon form av uppdelning av K3-blocket, till 
exempel att man kan bli ett antingen K3A eller K3B företag. Vi tror att 
gränsdragningen här visserligen skulle bli bättre men att det i detta fall skulle 
finnas en stor risk för att det uppstår förvirring och att K3-blocket i så fall 
skulle bli för plottrigt. Vi i gruppen ser mycket hellre att om man är ett företag 
som precis hamnar inom K3 får vissa lättnader. Alltså inte en till indelning i 
K3-blocket utan att mer likt dagens regler att man får tillämpa K2-regelverket 
men också plocka vissa delar av K3-regelverket för att på så sätt hitta den 
bästa kombinationen. Självklart är det här viktigt att ändå dra klara gränser så 
att inte strukturen, som är det stora positiva med K-projektet, försvinner. 

 
� En annan viktig aspekt i hela detta anser vi, såväl som våra respondenter, vara 

att det är väldigt viktigt med långsiktighet när man utformar dessa regler. 
Eftersom strukturen är, som vi ser det, huvudargumentet med denna indelning 
så får det inte bli så att man måste ändra dessa regler med jämna mellanrum, 
utan att man gör det korrekt och bra på en gång. Här ser vi en risk med den 
pågående skatteutredningen som nämndes i empirin. Hur detta slutar ska bli 
väldigt intressant att se. 

 
För att sammanfatta vår slutsats så kan man säga att vi vill se ett K3-regelverk som är 
mer principbaserat än regelbaserat. K3-regelverket bör absolut inte bli för likt RR som 
från början är utformat för börsnoterade företag. För att undvika detta bör man, precis 
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som bokföringsnämnden sagt, skära ner på upplysningskraven. Här ser vi att ordet 
förändras är ett nyckelord. Man bör inte ta bort upplysningskrav helt då detta kan 
äventyra insikten i företagen, det är fortfarande viktigt att ställa krav på denna 
kategori då väldigt stora företag rent teoretiskt kan komma att hamna inom K3-
blocket. Vi vill inte se någon uppdelning av K3-blocket. Utan för att komma till rätta 
med problematiken angående företag som hamnar precis i gränslandet mellan K2 och 
K3 så vill vi att det ska finnas vissa lättnader för dessa om man väljer att gå upp ett 
steg till K3. På detta sätt kan man hitta den bästa kombinationen av regler för dessa 
företag. Vi anser att K3 regelverket är mycket viktigt för strukturen av svenska 
redovisningsregler. Därför är det oerhört viktigt att man tänker långsiktigt när dessa 
regler utformas, så man inte behöver göra om regelverket inom en snar framtid.   
 
Som avslutning kan man säga att vi tycker att grundtanken med K-projektet är mycket 
bra. Vår uppfattning är att, som ovan nämnts, strukturen är viktig och att detta projekt 
kan leda till en bättre struktur för regleringen av svensk redovisning. En annan bra 
aspekt är också att vi närmar oss ett gemensamt regelverk inom EU, och vi inom 
gruppen ser att även detta är ett steg i helt rätt riktning. Vi är dock mycket tveksamma 
till vissa effekter som uppenbarligen kommer att uppstå som en följd av de nya 
gränsvärdena. Vi tror dock inte att hela arbetet är dömt att misslyckas, det är däremot 
oerhört viktigt att de aspekter som nämnts i denna uppsats tas i åtanke när 
utformandet av reglerna sker, annars kan det bli mindre bra. 



FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 28 

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
I och med att det arbete vi har gjort har varit på så övergripande nivå så har vi hela 
tiden stött på andra problem som vi inte haft möjlighet att djupdyka i. Därför väljer vi 
nedan att presentera förslag till fortsatt forskning. 
 
K3-regelverket kommer eventuellt att träda ikraft den 1 januari 2008. Detta datum kan 
dock inte fastställas då regelverket fortfarande är i en inledningsfas. Det vore helt 
klart intressant att se vilka följder detta regelverk får på de företag som hamnar inom 
K3. Vilka skillnader följer för dessa företag? Ett svar på frågan skulle även kunna 
konstatera om det har blivit förenklingar, försvåringar eller både och för K3-
företagen.  
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning är vad som kommer att hända med K3-
regelverket när utredningen om redovisning och beskattning läggs fram den 30 juni 
2008. Kommer hela K3-regelverket att vara tvunget att omformas på grund av nya 
regler inom skatt och redovisning som läggs fram? Vad kommer detta att innebära?
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BILAGA 
 
Allmänna frågor kring K3 regelverk 
 
 

• Bokföringsnämnden beslutade år 2004 att ta fram nya samlade regelverk för 
svenska företag. Den nya indelningen byggde på att framförallt K1 samt K2 
företag skulle få förenklade redovisningsregler. 

 
Behövs förenklade regler för K3 företag i samma utsträckning som för K1 och 
K2? 

 
• Vad tror ni att den största skillnaden för K3 företagen kommer att bli? 

 
 

• Tidigare fanns möjligheten för K3 företag att tillämpa BFNAR såväl som  
redovisningsrådets rekommendationer. Efter omstruktureringen så måste man 
använda sig av bokföringsnämndens nya regelverk som är likt de gamla 
redovisningsrådets rekommendationer, 

 
- Ser ni att detta kan komma att leda till en förenkling för K3 företag eller rent 
motsatt effekt? 
 
-I en skillnadslista som bokföringsnämnden släppte den 11 april skriver man 
att upplysninsgkraven kommer att bli färre i de nya rekommendationerna än i 
RR1-RR29. Hur påverkar detta K3 företagen? 

 
 

• I hur stor utsträckning tror ni att företagen kommer påverkas av de nya 
reglerna? Kan det vara så att de flesta redan anpassat sig och att övergången 
kommer bli smidig? 
- Hur tror ni att de nya regelverket påverkar de företag som precis hamnar 
innanför de nya gränsvärdena?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor kring era klienter (K3 företag) 
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• I de fall då er klient följer redovisningsrådets rekommendationer finns det då 
upplysningskrav som ni anser vara krångliga eller onödiga? I så fall vilka är 
dessa? 

 
• Finns det upplysningskrav som ni idag ”tillämpar” enbart i syfte att uppfylla 

alla de rekommendationer som krävs även om de känns mindre nödvändiga? 
 

• Har ni förslag på upplysningskrav som skall tas bort/läggas till, till det nya 
K3- regelverket, som är mer relevanta för era klienters viktigaste intressenter? 

 
• Finns det några upplysningskrav som ni inte vill ska försvinna? 

 
 

 


