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Ny upplaga av Finansiell rapportering 
enligt K3 och K2
Externredovisningen i Sverige kommer under de närmaste åren att genomgå stora 
förändringar genom de s.k. K-projekten. Detta ställer stora krav på utbildningsväsen-
det, företag, revisorer och andra rådgivare, banker m. fl. För att ge en mer fullstän-
dig bild av den svenska redovisningen enligt K3 och K2 ger Studentlitteratur ut en 
andra upplaga av Finansiell rapportering enligt K3 och K2, en upplaga som innehåller 
både K2- och K3-regelverket i sin helhet. Detta är en unik bok eftersom den samlar 
hela K-regelverket.

I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäl-
ler svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visser-
ligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella 
förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den goda redovisningsseden för olika 
företag utifrån storlekskategori.

Innehållet i denna andra upplaga är baserat på den fullständiga version av K3 som publi-
cerades i december 2012. Medan K3-regelverket innehåller många allmänna råd är det 
sparsamt med kommentarstext. K2-regelverket, däremot, är lite mer fylligt avseende kom-
mentarstext, men behövs även det tolkas – speciellt eftersom det är skrivet på annat sätt 
än K3. 

– Syftet med boken är att ge en mer fullständig bild av den svenska redovisningen, säger 
författarna Caisa Drefeldt och Eva Törning. Därför inkluderar den klassificeringsfrågor 
enligt BAS-kontoplanen såväl som jämförelser mellan K3- och K2-regelverken samt jämfö-
relse med IFRS. Vi förklarar också generellt hur redovisningen ska tolkas. Detta åskådlig-
görs i många fall genom exempel.

Finansiell rapportering enligt K3 och K2 är avsedd att användas som en lärobok såväl som en 
uppslagsbok för dem som är verksamma inom redovisning, revision, ekonomi, bank och 
liknande.

Om författarna: 
Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor, redovisningsspecialist inom KPMG samt ledamot 
av Bokföringsnämnden. Eva Törning är redovisningsspecialist och ansvarig för redovis-
ningsfrågor inom Grant Thornton. Författarna är båda medlemmar i FARs Policygrupp för 
redovisning, och har under drygt tio år föreläst och skrivit böcker och artiklar tillsam-
mans.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Eric Rehn, Förläggare Ekonomi
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