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Förord 

Det har varit intressant men framförallt lärorikt att skriva denna uppsats då vi under flera 

månader fått bekanta oss närmare med ett område som vi säkerligen kommer stöta på i 

arbetslivet. Vi vill därmed först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Kjell 

Johansson som stått vid vår sida från första dagen och väglett oss med värdefulla synpunkter. 

Vi vill även passa på att tacka de opponenter som har läst igenom uppsatsen och kommit med 

stödjande kommentarer samt förslag på förbättringar. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort 

tack till våra familjer som stått ut med oss under denna hektiska period. 

 

Borås den 27 maj 2013 

                                                     

 

 

Jasmina Kenjar    Julia Gorbunova 
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Abstract 

Svensk titel: God redovisningssed i grund- och huvudbokföring 

Engelsk titel: Custom of good accounting in bookkeeping 

Utgivningsår: 2013 

Författare: Jasmina Kenjar och Julia Gorbunova 

Handledare: Kjell Johansson 

 

It is of importance to follow a custom of good accounting when bookkeeping in Sweden. This 

is stipulated in 4 chapter 2 § BFL, which states that accounting entities in Sweden should 

continuously record their business transactions in accordance with a custom of good 

accounting. However, the criticism of this concept is that many accounting entities believe the 

meaning of good accounting custom to be uncertain in some cases. Upon facing this 

predicament, BFN as a Swedish Accounting Standards Board with primary responsibility for 

development of good accounting custom has chosen to review the current norms and 

standards that constitute the custom of good accounting for bookkeeping. 

 

In the year of 2010 BFN started a project to make a single official framework for BFL's rules 

on bookkeeping, supporting documents, filing, system documentation and treatment history. 

Consequently, this led the board to issue a remittance of a new general advice with related 

guidance on bookkeeping in November 2012. The main background to this issue is that the 

board finds it problematic that the current norms and standards are spread out in 15 different 

general advices, recommendations and statements. In late autumn of 2012 BFN sent a draft of 

a proposed new guidance regarding bookkeeping to 50 of BFN selected respondents and the 

Justice Department for inspection. On 28
th

 of February 2013 the remittance responses were 

received by the board. 

 

The purpose of this study is to examine the most prevailing arguments in the responses of 

BFN's proposed exposure draft of a general advice in bookkeeping, where the focus is on how 

the custom of good accounting can be affected by BFN's proposed exposure draft of a new 

guidance on bookkeeping. The study is qualitative with an inductive approach where 

empirical data consists of 12 by study selected remittance instances. Also, the further 

language of this research paper is Swedish. To get an idea about the instances desire of a new 

guidance regarding bookkeeping and how the guidance can contribute to good accounting, the 

responses on BFN’s exposure draft  has been split by key words and sentences.  

 

The result of this study shows that bookkeeping is in a great need of clearer rules. The 

selected respondents in this study appreciate BFN’s proposed general advice and guidance on 

bookkeeping. Furthermore, this study shows that custom of good accounting may be affected 

by BFN’s proposed general advice. This is because the standard setting of bookkeeping 

becomes clearer, which consequently makes the custom of good accounting tangible. 

 

 

 

 

Keywords: Good accounting, bookkeeping, BFL, Swedish Accounting Standards Board, 

general advice, response on exposure draft. 
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Sammanfattning 

Det av stor vikt att god redovisningssed beaktas vid löpande bokföring. Detta tydliggörs via 4 

kap. 2 § BFL där det står att bokföringsskyldiga personer i Sverige ska löpande bokföra sina 

affärstransaktioner i enlighet med god redovisningssed. Det finns dock kritik riktad mot 

begreppet, då innebörden av god redovisning i vissa fall kan vara diffust. Därmed har BFN 

som huvudansvarig för utveckling av god redovisningssed valt att se över den nuvarande 

normgivningen som utgör god redovisningssed för löpande bokföring. 

 

Under år 2010 påbörjade BFN ett projekt för att göra ett samlat regelverk avseende BFL:s 

regler om löpande bokföring, verifikationer, arkivering, systemdokumentation samt 

behandlingshistorik.  Detta utmynnade till att BFN i november 2012 gav ut ett förslag på ett 

nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om löpande bokföring. Huvudsaklig bakgrund till 

utgivningen är att nämnden finner det problematiskt att den nuvarande normgivningen finns 

utspridd i 15 olika allmänna råd, rekommendationer och uttalanden. I slutet av hösten 2012 

skickade BFN ett utkast på förslag till ny vägledning avseende löpande bokföring till 50 

stycken av BFN valda remissinstanser och Justitiedepartementet för påseende. Den 28 

februari år 2013 var remissvaren inkomna till nämnden.  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka de mest framträdande argumenten i 

remissvaren på BFN:s förslag på ny vägledning i grund- och huvudbokföring, där fokus sätts 

på hur god redovisningssed kan påverkas utifrån BFN:s förslag till ny vägledning. Studien är 

av kvalitativ karaktär med en induktiv ansats där empirin består av 12 stycken av studien 

undersökta remissinstanser och deras svar avseende BFN:s remitterade förslag på allmänt råd. 

Instanserna har utifrån det utkast de fått från BFN gett både positiv och negativ kritik.  Vi har 

valt att dela upp instanserna i fyra intressentgrupper med beaktning på sociala krafter. 

Intressentgrupperna är staten, forskningsinstitut, redovisningsprofession samt 

näringslivsorganisationer. Svaren utifrån intressentgrupp delar upp nyckelord och meningar 

under tre kategorier för att skapa oss en uppfattning om instanserna önskar en ny vägledning 

avseende löpande bokföring samt hur vägledningen kan bidra till god redovisningssed.  

 

Studiens resultat visar på att den löpande bokföringen är i stort behov av tydligare regler 

samtidigt som de utvalda remissinstanserna uppskattar BFN:s förslag på nytt allmänt råd med 

vägledning. Vidare visar denna studie på att god redovisningssed kan komma att påverkas av 

BFN:s remitterade förslag om det träder i kraft. Detta då normgivningen blir tydligare, vilket 

även gör seden mer påtaglig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: God redovisningssed, löpande bokföring, BFL, BFN, allämna råd, vägledning, 

remissvar.
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1 Historisk överblick av bokföringens utveckling 

Bokföring innebär att föra bok över en verksamhets affärshändelser och är en urminnes praxis 

som har utvecklats ur affärsmännens behov av att ha uppsikt över den egna verksamheten. Det 

betyder att bokföringen från början inte var en medveten systematisk teori (Chambers 1963, s. 3). 

Den dubbla bokföringen som ligger till grund för dagens löpande bokföring växte fram i det 

medeltida Italien. Den uppkom i samband med förändringen av näringslivet, när handeln blev 

mer omfattande och när användningen av kapital och penninglån förändrades (Edwards 1965, s. 

596). Det uppstod då ett behov av registreringssystem för affärshändelser, så att verksamheterna 

skulle kunna kontrolleras på ett korrekt sätt (Thomasson, 2006, s. 41).  

Systemet med dubbelnotering härstammar från de italienska girobankernas noteringssystem. Där 

noterades transaktioner mellan personer som en pluspost hos den ene och som en minuspost hos 

den andre med samma belopp (Peragallo 1938, s. 16). Det är här grunden lades för dagens 

bokföring, som möjliggör uppföljningen av var resurserna kommer ifrån och var de tar vägen 

(Thomasson 2006, s. 42). Franciskanmunken Luca Pacioli var först med att publicera en 

beskrivning av dubbelbokföring i sin bok Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et 

Proportionalita (Översikt av aritmetik, geometri, reguladetri och proportionalitet) år 1494 

(Godfrey (red.) 2010, ss. 5-6; Peragallo 1938, s. 55). Det var dock inte förrän år 1646 som en 

lärobok om dubbel bokföring publicerades i Sverige
1
. Här är det av vikt att påpeka att begreppen 

bokföring och redovisning inte är synonyma med varandra (Tagesson & Öhman 2010, s.21). 

Redovisning används som ett övergripande begrepp både för det löpande arbetet och bokslutet 

(Thomasson 2006, s. 42). Bokföringen utgör då det vardagliga arbetet av affärstransaktioner 

medan redovisningen presenterar bokföringens resultat (Heijtz & Rydström 1977, s. 7).  

Huvuduppgiften med löpande bokföring är enligt 5 kap. 1 § 1999 års bokföringslag (BFL) 

kronologisk notering av affärshändelser där handlingar sparas som styrkande dokument enligt en 

systematisk numrering i en verifikationslista (Lönnqvist 2006, ss. 16-17). Beroende av vilken 

företagsform verksamheten har avslutas den löpande bokföringen med en årsredovisning i 

enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) eller med ett årsbokslut enligt 6 kap. 1-3 § § BFL. Den 

ekonomiska informationen som presenteras vid räkenskapsårets slut utgör ett underlag för 

beslutsfattande både för företagsinterna och externa intressenter. Att det finns fungerande 

bokföringsregler kan således vara av intresse för ett flertal olika intressenter 

(Justitiedepartementet 1999, ss. 199-200). 

Enligt 4 kap. 2 § BFL ska bokföringsskyldiga personer i Sverige löpande bokföra sina 

affärstransaktioner i enlighet med god redovisningssed. Via denna hänvisning har lagstiftaren valt 

att inte reglera innehållet i detalj. Därmed är innehållet i god redovisningssed skiftande, där 

bestämmelserna inte formas av Riksdagen (Johansson 2004, s. 200). Istället utformas seden enligt 

8 kap. 1 § BFL av det statliga expertorganet Bokföringsnämnden (BFN) i form av allmänna råd 

och vägledningar. BFN sammanfattar god redovisningssed som råd och rekommendationer från 

                                                 

1
 Dahlgren, Gleisner & Nilsson  (u.å.). Bokföring. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/bokföring [2013-02-

09] 
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normgivande organ, de svar som kommer till stånd via normala, juridiska tolkningsmetoder av 

lag samt etablerad företagspraxis
2
. 

För närvarande finns BFN:s kompletterande normgivning som utgör god redovisningssed för 

löpande bokföring i 15 olika allmänna råd, rekommendationer och uttalanden (BFN u.å.b, s. 2). 

BFL och ÅRL samt ett flertal andra lagar hänvisar till god redovisningssed men specificerar inte 

vad begreppet egentligen betyder. Istället får man ta del av förarbeten till 1976 års upphävda 

bokföringslag (GBFL) samt förarbeten till BFL för att utläsa definitionen av seden (se avsnitt 3.4 

för en vidare operationalisering av begreppet). BFN förtydligar även att god redovisningssed kan 

skilja sig åt från företag till företag, där definitionen om vad som faktiskt är en god 

redovisningssed inte behöver vara samma
3

. Med kännedom om tvetydigheten kring god 

redovisningssed har BFN således i november 2012 gett ut en remiss (BFN 2012, s. 1).  

1.1 Problemdiskussion 

I november 2012 gav BFN ut ett förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning för 

löpande bokföring (BFN 2012, s. 1). Bakgrunden till utgivningen är bland annat att nämnden 

finner det problematiskt att den nuvarande normgivningen, som utgör god redovisningssed för 

löpande bokföring, finns utspridd i 15 olika allmänna råd, rekommendationer och uttalanden 

(BFN 2011, s. 1). Detta skapar problem för bokföringsskyldiga vid informationssökning och 

tillämpning av normgivningen (BFN u.å.b, ss. 1-2). Särskilt när allmänna råd avseende löpande 

bokföring skapades i samband med införandet av 1999 års BFL, medan rekommendationer och 

uttalanden är äldre och hänvisar till 1976 års upphävda GBFL (BFN 2011, s. 1). Samtidigt som 

BFL har flertaligt ändrats efter att den trädde i kraft
4
. Den tekniska utvecklingen har dessutom 

medfört att företagens handelsmönster samt hur företagen väljer att hantera sin bokföring ändrats. 

Det finns därför enligt BFN (u.å.b, ss. 1-2) svårigheter med att kunna uttyda vad som är god 

redovisningssed avseende löpande bokföring utifrån den nuvarande normgivningen, eftersom det 

saknas tydliga och adekvata regler. 

Normgivningen behöver således anpassas till de ramar som BFL anger, menar nämnden. Via sitt 

förslag vill BFN samla all normgivning i ett allmänt råd med tillhörande vägledning om löpande 

bokföring. För att på så sätt förtydliga vissa oklarheter kring tillämpningen av berörda normer 

och samtidigt underlätta informationssökningen (BFN u.å.b, ss. 1-2). Av Ekobrottsmyndighetens 

(EBM:s) underrättelsebild framgår det dock att regeländringar, vars syfte är att underlätta 

företagande, har en baksida. Det eftersom lättnaderna kan utnyttjas för att genomföra och dölja 

ekonomisk brottslighet (EBM 2012, s. 11).  

Enligt Olsson (2010, s. 24) går utvecklingen inom redovisningsområdet mot ett mer omfattande 

skrivet regelverk och en minskad branschpraxis. Där BFN har antagit en ny inriktning på 

normgivningsarbetet för icke noterade företag (BFN 2004, ss. 1-2). Olsson (2010, s. 25) menar att 

god redovisningssed i detta hänseende knappast kan ses som tillämpad praxis utan utgör istället 

                                                 

2
BFN (2013-02-25). Vad är god redovisningssed? http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx#bokf5 [2013-02-

08] 
3
BFN (2013-02-25). Vad är god redovisningssed? http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx#bokf5 [2013-02-

08] 
4
 Unders studiens skede ändrades BFL senast år 2012 i samband med SFS 2011:1399. 
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ett komplett regelverk
5
. Projekt som utmynnar i föreställningsramar löser då inte praktiska 

inkonsekvenser, utan snarare använder dem som stöd för att berättiga dessa brister, på grund av 

att regelverk som söker att tillföra universal vägledning har visat sig vara allt för generella 

(Godfrey (red.) 2010, s. 5). Via förskjutning från lag till god redovisningssed, blir lagen dessutom 

mindre informativ. Detta gör andra normer mer betydelsefulla (Asp 1998, s. 26).  

En redovisningsrekommendation blir dock erkänd först när den är accepterad i praxis (Thorell 

2008, s. 62). I detta hänseende finns det då två sätt att definiera god redovisningssed. Den ena är 

att god redovisningssed inte är något annat än tolkning av lagtexten, vilket skulle innebära att 

hänvisningen i 4 kap. 2 § BFL är självrefererande
6
. Den andra är att god redovisningssed är en 

förekommande praxis, vilket antyder att seden skulle ligga utanför lagen (Asp 1998, s. 4). 

Oavsett definition kan man enligt Asp (1998, s. 4) ”… konstatera att de normer som framgår av 

seden inte alltid framgår av lagtexten”. Ändrade regler om bokföring kan således få en effekt på 

ekobrotten i Sverige (Bokföringsbrott och brott mot borgenärer 2002, s. 75). Det föreligger 

nämligen en reaktionskedja, där det i 11 kap. 5 § brottsbalk (BrB) hänvisas till BFL, vilken i sin 

tur hänvisar till god redovisningssed i 4 kap. 2 § BFL. En förändring kan därmed leda till 

oavsiktliga och oväntade konsekvenser i andra delar av systemet (Tsoukas 1998, s. 298).  

Allt eftersom den ekonomiska uppfattningen går framåt, förändras även uppfattningen om vad 

som är god sed (Sillén (red.) 1958, s. 25). Då god redovisningssed utgörs av bland annat råd och 

rekommendationer från normgivande organ, där BFN har det huvudsakliga ansvaret för 

utvecklingen av god redovisningssed enligt 8 kap. 1 § BFL, bör en förändring av normgivningen 

även resultera även i en ändring av seden. Det föreligger alltså en stark presumtion om att BFN:s 

standarder ger ett uttryck för god redovisningssed (Thorell 2008, ss. 128-129). Däremot har BFN 

ingen rätt att utge föreskrifter, det vill säga rättsligt binda regleringar i lagtext (Andersson, 

Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 27; Olsson 2010, s. 27). Företag kan således undantagsvis avvika 

från allmänna råd utan att bryta mot lag
7
.   Följaktligen finns det svårigheter med att det inte går 

att se hur företag praktiskt tillämpar god redovisningssed i grund- och huvudbokföring 

(Justitiedepartementet 1999, s. 187).  Att begreppet god redovisningssed dessutom tenderar att 

skilja sig mellan olika grupper av företag är enligt Nilsson (2010, s. 18) ett problem som blir allt 

svårare för redovisare att hantera. Även om redovisningen följer en linjär konstruktion, där 

transaktioner aggregeras på ackumulativa konton, kan världen enligt Christensen (2010, s. 1836) 

knappast klassas som linjär. 

Redovisningssystem tjänar således flera ändamål i en värld som består av många olika 

människor. Det innebär att konflikter mellan användarna är oundvikliga, därmed även avvikelser 

(Christensen 2010, s. 1828). Svårigheterna med normgivningen på redovisningsområdet är 

således förknippade med att det inte finns någon riktig enighet vad gäller synen på 

                                                 

5
 Jfr Thorell 2008, s. 118 

6
 Enligt Asp (1998, s. 4) säger då hänvisningen i 4 kap. 2 § BFL att ”bokföringsskyldigheten skall fullgöras på sätt som 

överensstämmer med [en tolkning av bokföringslagen]” istället för med god redovisningssed. 
7
Bokföringsnämnden (BFN) (2013-02-25). BFN:s normgivning. http://www.bfn.se/bfn/normgivning.aspx [2013-02-

22] 
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redovisningens yttersta syfte (Nilsson 2010, s. 18). Utomstående intressenter ska dock via 

bokföringen kunna utgå från att företaget har kontroll över sin verksamhet (Andersson, Dahlqvist 

& Elofsson, 2011, ss. 16-17; Justitiedepartementet 1999, s. 199). Det ska alltså kunna 

kontrolleras vad som har hänt i den löpande verksamheten i enighet med 5 kap. 1 § BFL. För att 

detta ska kunna genomföras är det en förutsättning att det finns adekvata och enhetliga regler om 

löpande bokföring, samt att de är till väsentliga delar är lagbundna (Justitiedepartementet 1999, s. 

199).  

1.2 Problemformulering 

Utifrån studiens problemdiskussion har vi kommit fram till följande forskningsfrågor:  

 Hur kan BFN:s förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning i grund- och 

huvudbokföring komma att påverka god redovisningssed? 

 

 Vilka punkter i BFN:s remitterade förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande 

vägledning om bokföring skapar mest engagemang bland undersökta remissinstanser? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur god redovisningssed kan komma att påverkas av 

BFN framtagna förslag på ett allmänt råd med vägledning om grund- och huvudbokföring. För att 

fullfölja syftet undersöks de punkter i BFN:s remitterade förslag som skapar mest engagemang 

bland de undersökta remissinstanserna. 

1.4 Avgränsningar 

Inom ramen för denna studie läggs endast fokus på löpande bokföring inom Sveriges gränser, 

med hänsyn till BFN:s förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om löpande 

bokföring. Detta innebär att studien riktar sin fokus på ägarledda aktiebolag där BFL och BFN:s 

normgivning gällande god redovisningssed utifrån 8 kap. 1§ samt 4 kap. 2 § BFL ställs i 

centrum
8
. 

1.5 Ämnets relevans 

Då alla bokföringsskyldiga företag enligt 4 kap. 2 § BFL är tvingade att följa god 

redovisningssed och då det enligt BFN:s konsekvensutredning (BFN u.å.b, s. 1) fortfarande finns 

oklarheter kring definitionen av denna sed, är det viktigt att undersöka detta område. Särskilt nu 

när BFN har remitterat ett förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om 

bokföring i november 2012
9
. Eftersom god redovisningssed utgörs av bland annat råd och 

rekommendationer från normgivande organ, kan den ändrade normgivningen som utgör BFN:s 

                                                 

8
 Jfr Olsson (2010, s. 68) där de bokföringsbrott som upptäckas av konkursförvaltare och SKV är oftast brott 

begångna av småföretagare. Samt att BFL, BFN:s normgivning och skattereglerna är de viktigaste källorna för små 
och medelstora företag (Nilsson 2010, s. 49). 
9
BFN (2013b) Bokföring. http://www.bfn.se/remisser/arkiv/arkiv-remisser.aspx#bokforing[2013-04-24] 
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remitterade förslag, komma att påverka seden om förslaget träder i kraft 
10

.  Detta är således 

viktigt att undersöka. Det hänvisas dessutom till god redovisningssed inte bara i 

redovisningslagstiftning, utan även i annan lagstiftning (Johansson 2004 s. 208).  

Inom redovisningsområde är det dessutom stora gap mellan utbildning, forskning och praxis 

(Inanga & Schneider 2005, s. 239). Detta märks tydligt i och med att god redovisningssed sällan 

konkretiseras eller behandlas i aktuella vetenskapliga verk. Området smalnar även ytterligare då 

denna typ av sed är en svensk företeelse.  Enligt Inanga och Schneider (2005, s. 239) bör 

redovisningsforskningen sikta på att förbättra redovisningspraxis. Genom att undersöka och 

klargöra för god redovisningssed ur ett normgivningsperspektiv med synpunkter från reella 

intressenter, vill vi med denna studie kunna belysa mer kunskap om tillämpningsområden av det 

abstrakta begreppet god redovisningssed. Genom denna studie kommer det således finnas mer 

aktuell kunskap att ta del av om god redovisningssed i grund- och huvudbokföring.  

1.6 Studiens disposition 

Studien disponeras fortsättningsvis på följande sätt: 

Kapitel 2 behandlar studiens metod, det vill säga vilken forskningsansats, undersökningsansats, 

datainsamlingsmetod och urval som har valts för studiens undersökning. Detta åtföljs av en 

beskrivning av studiens genomförande. I detta kapitel reflekteras och kritiseras även studiens 

trovärdighet och källor.  

Kapitel 3 presenterar studiens teoretiska referensram som grundar sig i tidigare forskning inom 

redovisningsområdet. Här redogörs och förklaras viktiga begrepp och företeelser inom god 

redovisningssed i grund- och huvudbokföring. Avslutningsvis presenteras ett analysverktyg i 

from av en för studien modifierad intressentmodell. 

Kapitel 4 redogör för studiens empiriska undersökningsmaterial i form av BFN inkomna 

remissvar avseende nämndens förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning inom 

bokföring. Presentationen av svarsinnehållet bygger på studiens modifierade intressentmodell. 

Kapitel 5 består av studiens analys som grundar sig på information från den teoretiska 

referensramen samt studiens empiriska undersökningsmaterial. Här uppstår förståelsen för vilka 

fördelar och nackdelar det finns inom löpande bokföring med avseende på god redovisningssed 

och därigenom BFN:s remitterade förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning. 

Samtidigt de undersökta remissinstansernas synpunkter kring förslaget utforskas.  

Kapitel 6 omfattar en diskussion som förs av studiens författare. Diskussionen görs utifrån 

analysen och avslutas med en slutsats avseende de undersökta forskningsfrågorna, där studiens 

syfte fullbordas. 

Kapitel 7 presenterar förslag till vidare forskning inom området god redovisningssed avseende 

löpande bokföring i grund- och huvudbokföring. 

                                                 

10
 Jfr Thorell 2008, ss. 128-129 och Tsoukas 1998, s. 298 
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2 Metod  
Det är viktigt att notera att vetenskapliga teorier avspeglar dominerande trender inom 

forskarsamhället. Det innebär att vetenskapen tar sin rot i vetenskapsmännens preferenser (May 

2001, s. 60). Dessa preferenser återspeglar främst forskarnas erfarenhet och prestationsförmåga, 

snarare än vilken typ av undersökningsmetod som är mer användbar (Blumberg, Cooper & 

Schindler 2008, s. 192). Studiens valda metod återspeglar således våra egna preferenser och hur 

vi själva har valt att gå till väga för att undersöka studiens ämnesområde. Därmed har vi i största 

möjligaste mån försökt vara medvetna om de antaganden och värden som vi rör oss med.  

2.1 Forskningsansats 

Det finns två tillvägagångssätt i en forskningsprocess för att strukturera teorier i förhållande till 

gjorda observationer (Inanga & Schneider 2005, s. 230). Det ena sättet är via deduktion, där är 

syftet att skapa empiriska belägg för att testa styrkan i vald teori. Det vill säga att teorin föregår 

forskningen via uppställda hypoteser. Det andra sättet kallas induktion, där härleds teorin ur den 

observerade empirin. Det innebär att forskningen föregår teoretiserandet, där placeras det 

empiriska resultatet in en teoretisk referensram (May 2001, ss. 47-48).  

För studiens undersökning av god redovisningssed i löpande bokföring är det lämpligt att välja 

induktiv forskningsansats. Detta då studien inte avser till att undersöka styrkan i en teori eller 

generera empiriska belägg för den valda teoretiska referensramen. Istället vill vi med denna 

undersökning klargöra och förklara det empiriska resultatet av de valda remissinstansernas svar. 

Utifrån detta söker studien att härleda en teori. I denna bemärkelse har vi även nyttjat en iterativ 

strategi. Det innebär att forskaren pendlar fram och tillbaka mellan data och teori för att samla in 

mer data, när en teori väl har härletts ur empirin (Petty, Thomson & Stew 2012, ss. 378-379). 

Därmed, när vi väl har formulerat vår teori baserad på gjorda observationer, har vi gått tillbaka 

för att revidera och uppdatera data. Detta är framför allt framträdande i så kallad grundad teori 

(Petty, Thomson & Stew 2012, ss. 378-379; Bryant & Charmaz 2011, s. 292). En grundad teori 

uppstår just när sociala teorier förankras i observationer av vardagslivet (Inanga & Schneider 

2005, s. 231; May 2001, s. 46). I studiens hänseende handlar det om en modifierad 

intressentmodell i fråga om normgivningen för den löpande bokflöringen. 

Studiens empiriska undersökning grundar sig således i vad av oss valda remissinstanser anser om 

förslaget om en ny vägledning avseende löpande bokföring (se avsnitt 2.5 för urval). Det är dock 

en observation av remissinstansernas inställning, det förklarar inte varför de tycker som de gör. 

Induktion utgår just från faktainsamling om samhällslivet, där fakta sedan relateras till varandra 

för att skapa en teoretisering av gjorda observationer (May 2001, ss. 47-48). För att kunna 

förklara och tolka resultatet av instansernas remissvar krävs det således en teori. Därför är 

intressentmodellen av en central betydelse för att i denna studie förklara varför remissinstanserna 

tycker som de gör (se avsnitt 3.5 samt 5.1). Grundat i undersökningsprocessen har studiens 

teoretiska referensram växt fram, baserat på empiriska observationer av remissvaren och den 

föreliggande dokumentanalysen inom litteraturstudierna. 
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2.2 Undersökningsansats 

Det finns två typer av undersökningsmetoder att tillgå vid vetenskaplig forskning. Den ena är 

kvantitativ metod som inkorporerar numerisk data. Den andra är kvalitativ metod som innefattar 

data i form av text och ord (Rienecker & Stray Jørgensen 2008, s. 305). 

Denna studie bygger på en undersökning av dokument som utgörs av valda instansers remissvar i 

skriftlig form. Det innebär således en studie av text och ord. Förekommande forskningsdesign 

inom kvalitativ metod är observationer, intervjuer, fokusgrupper och dokumentanalys (Petty, 

Thomson & Stew 2012, ss. 380-381). I och med att denna studie utgörs av skriftlig data 

framtagen ur flertaliga dokumenttexter är det hänförligt att vi väljer kvalitativ metod för studiens 

undersökningsansats.  

För denna studie blir det således viktigt att studera insamlad data i kontext av det 

företagsekonomiska och bitvis juridiska vetenskapsfältet inom studiens kopplade område. Det vill 

säga undersöka hur förslaget på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring kan 

påverka god redovisningssed.  Samt även undersöka hur förslaget mottas i den 

företagsekonomiska världen, som är en del av den sociala konstruktionen. Inom kvalitativ metod 

förstås kunskap nämligen som individers uppfattning av den sociala världen, vilken är i ständigt 

ombyte till följd av individers konstruktiva benägenhet (Bryman & Bell 2011, s. 27). 

Redovisning borde då kunna förstås som ett kommunikationsverktyg för samhället (Inanga & 

Schneider 2005, s. 246).  Studien undersöker således inte bara de valda instansernas remissvar på 

BFN:s konstruktiva förslag men även redogör och tolkar diverse ekonomiska och juridiska 

begrepp i en kontext av studiens ämne (se bland annat avsnitt 2.6.2 för begreppsanalys). Enligt 

Humphrey och Lee (2006, s. 183) är kvalitativa forskningsmetoder väl lämpade för studier av 

redovisningens roll i en kontext. Eftersom syftet med kvalitativ metod är att förstå snarare än att 

förutsäga det undersökta fenomenet antar underökningen på så sätt en cyklisk process 

(Westbrook 1994, s. 245). 

Data som studeras i denna studie är varken primärt numeriskt eller statistiskt mätbar. Det innebär 

att kvantitativ undersökningsansats, där allt enligt Bryman och Bell ( 2011, ss. 150-153) bestäms 

i förväg via etablering av teori och uppställning av hypoteser, faller bort.  

2.3 Undersökningens trovärdighet 

Enligt Emden och Sandelowski (1998, s. 206) finns det inget slutgiltigt svar på vad som utgör 

godhet (goodness) i kvalitativ forskning eller hur det ska mätas. Istället handlar godheten lika 

mycket om hur och var forskarna härleder sina antaganden och motiveringar ifrån, som 

bedömningen av studiens procedurer och resultat via tillämpning av vetenskapliga kriterier 

(Emden & Sandelowski 1998, s. 207). Reliabilitet och validitet är två centrala koncept för 

utvärdering av objektivitet och trovärdighet i en undersökning (Peräkylä 2011, s. 366).  

2.3.1 Reliabilitet  

För att en undersökning ska vara reliabel, det vill säga utan fel, måste den vara replikerbar 

(Emden & Sandelowski 1998, s. 207). Eftersom denna undersökning av god redovisningssed i 

grund- och huvudbokföring bygger på en kvalitativ undersökningsansats, som enligt Petty, 

Thomson och Stew (2012, s. 382) innefattar en variation mellan människor och kontexter samt 
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förändring av tid, blir studien svår att replikera för andra. Den som önskar att göra precis samma 

undersökning måste således befinna sig på exakt samma plats, under exakt samma tid under 

precisa förutsättningar. Denna svårighet är dock känt och enligt Petty, Thomson och Stew (2012, 

s. 382) accepterat inom kvalitativ forskning. De menar dessutom att analys av data är en 

dynamisk och kreativ aktivitet, där forskarens insikter utvecklas och ändras under processen. 

Därför blir det viktigt att kunna härleda forskarens tolkningar och slutsatser via ett 

uppföljningsspår, där ett granskningsförfarande av utomstående är möjligt (Petty, Thomson & 

Stew 2012, s. 381). 

För att reliabiliteten inte ska vara en större faktor än vad den redan är inom den kvalitativa 

forskningssfären, har vi varit noga med att främst i detta kapitel, det vill säga i metoden beskriva 

hur vi har gått tillväga under studiens förfarande. Vidare i denna studie finns det ytterligare 

förklaringar och tabeller, figurer samt diagram som är grundade på vetenskapliga modeller och 

teorier hämtade ur studiens teoretiska referensram och empiri. På så sätt har vi garderat oss mot 

partiskhet, som försvårar replikerbarhet, genom att tillämpa kända metoder och teorier som 

läsaren kan följa. Vi kan dock inte förutsätta att studien inte alls har färgats av våra värderingar 

eftersom den mänskliga faktorn alltid finns närvarande. Genom att vara tydliga med hur, vad och 

varför vi har gjort våra val vill vi försäkra läsaren och även forskningssamhället om studiens 

trovärdiga observation av verkligheten, även om den endast avser en särskild kontextuell 

dimension.  

Genom att förhålla oss till studiens syfte och forskningsfrågor, har vi även kunnat följa en röd 

tråd i studiens genomförande. Vår uppskattning är att om studien replikeras inom en snar framtid, 

finns det en stor chans att resultatet blir detsamma. Annars riskerar BFN:s förslag att bli allt för 

inaktuellt eller till och med revideras till följd av den möjliga, framtida utvecklingen inom 

redovisningsområdet. Även remissinstansernas svar som då kvarstår desamma, kan i en helt 

annan kontext, när ny tid är kommen, inneha ett helt annat tolkningsvärde i förhållande till 

exempelvis intressentmodellen. Inom ramen av uppsatsens utrymme har vi dock gjort allt för att 

leda läsaren genom studiens olika val och tolkningar för att möjliggöra replikerbarhet inom 

ramen av den kvalitativa forskningen. 

2.3.2 Validitet 

För att en undersökning ska vara utan fel måste den även mäta vad den avser att mäta (intern 

validitet) och vara generaliserande (extern validitet) (Emden & Sandelowski 1998, s. 207). 

Validiteten i forskning berör således tolkningen av observationer (Peräkylä 2011, s. 367). Där det 

ska finnas en korrespondens mellan teoretiska koncept och observationer som representerar dessa 

koncept (Peräkylä 2011, s. 371). 

Eftersom undersökningen av BFN: remiss är högt sagt aktuell och presenterades för oss tätt inpå 

studiens skede som ett helt nytt ämne, har vi inte kunnat gå in med annat än en neutral inställning 

till remissen och remissvaren. På så sätt har vi, med ett slags utifrånperspektiv kunnat närma oss 

studiens ämnesområde och då lättare kunnat urskilja studiens röda tråd. Vi har således granskat 

olika typer av data för att få in olika synvinklar på ämnet. För att vidare försäkra oss om att 

studien av god redovisningssed i grund- och huvudbokföring faktiskt mäter (behandlar) det den 

avser till att mäta (undersöka), har vi med fokuset på studiens syfte och frågeställning genomfört 

ett flertal olika analyser av data (se avsnitt 2.6 för studiens genomförande). På så sätt har vi 
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kunnat ställa frågor till dokumenten för att urskilja den röda tråden ytterligare. Utifrån detta har 

vi kunnat operationalisera ett flertal begrepp så att både vi och läsaren hamnar på samma, så 

kallade, våglängd. Samtidigt för att underminera möjliga förutfattade meningar som vi kan tänkas 

om diverse begrepp. Slutligen har vi tillämpat en modifierad intressentmodell som analysverktyg 

för att kunna placera studiens empiriska observationer i ett teoretiskt koncept.  

På grund av att god redovisningssed samt BFN:s förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande 

vägledning för löpande bokföring är något som ryms inom det svenska redovisningsområdet, kan 

det vara något svårt att tillämpa studiens resultat på andra länder, som inte har dylika sociala, 

miljömässiga eller legala förhållanden. Dessutom är studiens resultat kontextbundet då en del av 

syftet är att undersöka särskilda remissinstansernas inställning till BFN:s remiss avseende ett 

särskilt sakområde. Den BFN inriktade intressentmodellen bör dock kunna tillämpas vid 

generaliserande undersökningar av nämndens relationer. 

Den andra delen av syftet, det vill säga hur nämndens förslag kan komma att påverka god 

redovisningssed, kan också skalas ner på sin kontext. Då handlar det helt enkelt om att påvisa hur 

en sedvänja, med andra ord en rättslig standard, kan ändras till följd av en reviderad norm. I 

sådana fall skulle denna studie kunna användas som en jämförelse med länder som har liknande 

koncept av sedvänja och normgivning. Det är således kontexten för denna studies ämnesområde 

som har den avgörande rollen, vilken kan då försvåra en generalisering och transferens av ett 

kvalitativt resultat. Kvalitativ forskning, som tidigare nämnt, innefattar en variation mellan 

människor och kontexter samt förändring av tid som är svår att replikera (Petty, Stew & Thomson 

2012, s. 382). För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om undersökningens 

generaliserbarhet har vi inom uppsatsens utrymmesram gjort så rika och detaljerade 

beskrivningar av det undersökta ämnesområdet som möjligt. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 

398) utgör den omfångsrika beskrivningen en databas för bedömning av en studies transferens, 

med andra ord extern validitet. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Det finns två typer av data som kan samlas in, nämligen primärdata som är ny data som 

forskaren själv samlar in och sekundärdata som har samlats in av andra (Halvorsen 1992, s. 72; 

May 2001, s. 217).  

Denna studie utgörs huvudsakligen av sekundärdata eftersom det inledande stadiet av studiens 

genomförande bygger på litteratursökning och litteraturstudier, ur vilka teoretisk data har samlats 

in. Det avslutande och återkopplande stadiet berör insamling av empirisk undersökningsdata, det 

vill säga instansernas remissvar avseende BFN:s förslag om ett nytt allmänt råd med tillhörande 

vägledning för löpande bokföring. Det innebär att vi inte har samlat in någon ny observationsdata 

själva i studiens syfte, utan istället nyttjat i analytiskt syfte vad andra redan har sammanställt. Det 

beror främst på att vi har valt att studera flertalet olika dokument till skillnad från annan mer 

deltagande, närvarande eller mer aktiv kvalitativ undersökningsansats som observationer eller 

intervjuer. Enligt Halvorsen (1992, s. 73) har man vid vissa typer av frågeställningar inget annat 

val än att använda sig av sekundärdata. Så är även fallet vad gäller vår studie. Dessutom är det 

viktigt att även vid primärdataundersökningar ändå relatera den egna forskningen till tidigare 

forskning (Halvorsen 1992, s. 72). 
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Det är dock något omtvistat huruvida remissvaren egentligen bör klassas som primärdata eller 

som sekundärdata. Rimligtvis utgör remissvaren offentliga dokument, men samtidigt är de även 

obehandlad svarsdata som måste sättas i ett särskilt kontext. Det är dock inte vi som har skickat 

ut förslaget på ett nytt allmänt råd på remiss, vilken remissinstanserna har svarat på. Inte heller 

var remissvaren inskickade direkt till oss. Vi har således inhämtat svaren sekundärt i ett annat 

syfte än vad som avses med BFN:s primära undersökning via remissutskicket. Det innebär att 

remissvaren enligt vår uppfattning utgör sekundärdata i denna studie. 

2.5 Urval 

Eftersom denna studie undersöker ett förslag om ett nytt allmänt råd i ett socialt 

företagsekonomiskt perspektiv utgör remissinstansernas svar ett empirisk underlag. För att 

besvara studiens problemformulering har vi således gjort vad enligt May (2001, s. 212) är ett 

strategiskt urval, där vi valt ut 12 remissinstanser utifrån egenskaper som beskrivs nedan. Urvalet 

är strategiskt, det vill säga icke-sannolikt eftersom det inte finns tydliga gränser för 

urvalsdomänens storlek, trots BFN:s sändlista på 50 instanser (se bilaga 1 för sändlista). Detta 

beror på ett bortfall med 52 % av remissinstanserna från sändlistan, vilket ges av 40 % (=20/50) 

där remissinstanser inte har svarat alls samt 12 % (=6/50) där remissinstanser har skriftligen 

avstått från att svara. Samtidigt som övriga intresserade individer har kunnat lämna synpunkter.   

Studiens urval har skett löpande, vilket sker i regel vid induktiva tillvägagångssätt. Vid sådana 

urval strävar forskarna att få största möjliga variationsbredd gällande typiskt karaktäristiska drag 

hos de undersökta enheterna (Halvorsen 1992, s. 102). För denna studie har vi således subjektivt 

men medvetet valt ut undersökningsenheter beroende av deras kvalitativa data och huruvida de 

passar i studiens modifierade intressentmodell (för intressentmodell se avsnitt 3.5). 

Vid urvalet har vi därför ställt två kriterier på egenskaper som vi anser bör vara typiska för att de 

svarande remissinstanserna ska kunna ingår i vår undersökning. Då har vi utgått från två frågor, 

vem är en intressent av BFN:s förslag samt vad den är intresserad av avseende förslagets innehåll. 

Den ena egenskapen är således hur relevant respektive remissinstans är för förståelsen av god 

redovisningssed och till vilken grad instansen berörs av löpande bokföring. Det vill säga hur 

inflytelse rik eller bunden respektive remissinstans kan anses vara i förhållande till den nationella 

normbildningen. Den andra egenskapen är innehållsrikedomen i de skilda instansernas remissvar. 

Det innebär att i remissvaret finns det betydande åsikter och förslag som sätter ett nytt perspektiv 

på BFN:s förslag om ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om löpande bokföring. 

Av de 24 remissvar som BFN har fått in, har vi valt att i denna studie undersöka svaren från 

följande 12 remissinstanser; BAS-kontogruppen, Bolagsverket, Ekobrottsmyndighetn (EBM), 

FAR, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kammarrätten i Göteborg, Näringslivets 

Regelnämnd (NNR), Revisorsnämnden (RN), SIE-gruppen, Skatteverket (SKV), Svenskt 

näringsliv och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). 

2.6 Studiens genomförande 

I januari 2013 började vi inledningsvis söka efter hänförlig litteratur och dokument i databaser 

såsom FAR Komplett, Lagrummet, LIBRIS, Nationalencyklopedin, Scoupus samt Summon. På 

så sätt har vi tagit del av dokument inom både det juridiska och företagsekonomiska 

vetenskapsfältet redan innan vi kunde läsa remissvaren. Vanligt förekommande sökord för denna 
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studie är till exempel god redovisningssed, bokföring, redovisning och intressentmodell. Vi har 

även här gjort sekundärsökningar. Det innebär att man tittar i referenslistor och källförteckningar 

i den litteraturen och de vetenskapliga verk som man redan besitter (Friberg (red.) 2012, s. 85). 

Vi har även inhämtat information från diverse hemsidor på internet som hör till för studien 

viktiga organ, exempelvis information om SKV, RN, EBM, SRF, BFN med flera samt samtliga 

dokument som behandlar BFN:s remissutskick. 

För att ta del av till BFN inskickade remissvar mejlade vi nämnden en förfrågan. Enligt 2 kap. 1 § 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) har alla rätt att ta del av offentliga dokument. Den 5:e mars 

år 2013 kunde vi således börja granska vår undersökningsdata. 

2.6.1 Dokumentanalys 

För att lättare kunna processera all data som vi har samlats in i studiens syfte utförde vi en 

dokumentanalys. Det huvudsakliga inom en dokumentanalys är att identifiera dokumentets 

kontext, fastställa vem som skrev det och i vilket syfte (Petty, Stew & Thomson 2012, s. 381). 

Detta kan bero på att dokument är vanligtvis skapade av andra orsaker än forskningsändamål 

(Merriam 1994, ss. 117-129). Utifrån Boréus (2011, ss. 146-147) tabell för analysfrågor har vi 

således ställt följande frågor till texterna och dokumenten: Vem har skrivit texten/dokumentet? I 

vilket syfte är texten/dokumentet skriven? Vad är det som påstås? Vad argumenteras för eller 

emot? Vilka argument används? Hur framställs relationer mellan olika aktörer? Via 

dokumentanalysen har vi då kunnat dra slutsatser om vilken data och information som är mest 

relevant att ta med i denna studie. Detta har även underlättat studien av valda remissinstanser och 

för dem underliggande intressentmodell. 

2.6.2 Begreppsanalys 

Via datainsamlingen och påföljande dokumentanalys har vi kunnat genomföra begreppsanalyser 

av flertaliga begrepp som är centrala inom ramen för studiens ämnesområde. Dessa begrepp är 

bland annat ramlag, grund- och huvudbokföring, god redovisningssed samt intressenter. Genom 

att i den teoretiska referensramen redogöra för begreppens karaktäristiska drag har vi kunnat 

klargöra för vad dessa begrepp avser men också vad de inte avser. Enligt Segesten (2012b, ss. 

102-103) fångar detta in en viss företeelse i begreppen och hjälper att analysera dem var för sig, 

där de tillsammans utgör teorins byggstenar. Genom att studera förändringen av 

redovisningsspråket finns det enligt Evans (2010, s. 455) möjlighet att få kännedom om tekniska 

utvecklingar, politiska eller ideologiska processer samt maktrelationer inom 

redovisningsområdet. 

Vi har dock valt att inte gå in på begreppens filosofiska och språkvetenskapliga innebörd. Istället 

har vi fokuserat på att sätta begreppen i kontext av det företagsekonomiska och juridiska 

vetenskapsfältet. Studiens dokumentanalys sätter därmed utifrån Segestens (2012b, ss. 106-107) 

resonemang gränsen för begreppens kännetecknande attribut, deras förutsättningar för att komma 

till stånd samt de konsekvenser som följer av deras existens. Genom en sådan operationalisering 

bör man kunna ta ställning till om ett empiriskt fenomen faller in under ett visst begrepp eller ej 

(Halvorsen 1992, s. 40). 

På så sätt har vi kunnat vidga kunskapen om de centrala företeelserna som ligger till grund för 

god redovisningssed i grund- och huvudbokföring. Detta ligger sedan till grund för studiens 
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innehållsanalys. Via definitioner av bland annat ovan nämnda begrepp har vi på så sätt kunnat 

finna former för utvärdering av BFN:s förslag avseende ett nytt allmänt råd för löpande bokföring 

(se kapitel 5). 

2.6.3 Innehållsanalys 

Vid genomförande av denna studie har vi främst tillämpat innehållsanalys på insamlad kvalitativ 

data. Det förekommer dock även spår av tematisk analys i den benämningen att inom denna 

dokumentanalys behöver forskaren enligt Petty, Stew och Thomson (2012, s. 381) samt Rapley 

(2011, s. 274) läsa data flera gånger för att vänja sig och bli mer bekant med texten. Detta har vi 

behövt göra med remissvaren men också med BFN:s remitterade förslag samt övriga hänförliga 

dokument som bland annat BFN:s konsekvensutredning.  

Eftersom både det remitterade förslaget och remissvaren är väldigt informationsrika har det varit 

viktigt för oss att kunna korta ner information via kategorisering och kodning, för att då lättare 

kunna jämföra och relatera olika sorters data. Vi valde att genomföra en innehållsanalys eftersom 

den enligt Westbrook (1994, ss. 245-247) baserar sig på att den observerade data kategoriseras 

enligt koder ur vilka kärnkategorier kan tas fram, där orden inom respektive kategori har samma 

betydelse. I detta skede har vi jobbat med vårt empiriska material, organiserat den, brutit upp i 

enheter och letat efter mönster för att senare kunna ställa upp kodningstabeller som ligger till 

grund för samtliga tabeller och diagram i kapitel 4. Vi har även utifrån Mays (2001, s. 229) 

resonemang beaktat hur ofta vissa ord eller fraser förekommer i texten. På så sätt upptäckte vi 

vad som är viktigt och vad som kan läras av materialet, för att slutligen kunna bestämma om vad 

som ska berättas för andra i vår studie. Följaktligen har vi genomgått flera cyklar av sådant arbete 

innan kriterierna för kodningen blev exakta och konsekventa. Enligt Westbrook (1994, s. 246) 

kallas detta för konstant komparativ metod medan Silverman (2011, ss. 274-275) benämner det 

som konstruktivistisk grundad teori. Genom att ständigt jämföra dataegenskaperna i en kategori, 

kunde vi utveckla idéer om kategorin, dess dimensioner och relation till andra kategorier. På så 

sätt kunde vi även vidareutveckla studiens teori ur observerad data. 

För denna studie har vi huvudsakligen genomfört två olika typer kategoriseringar. I detta 

hänseende har urvalet legat till grund för hur kategoriseringarna har utvecklats (se tidigare avsnitt 

2.5 för urval). Den ena kategoriseringen grundar sig i uppdelningen av remissinstanser på 

respektive intressentgrupp. Vid dataanalys av valda remissvar framstod det tydligt att studien var 

huvudsakligen i behov av en intressentmodell för att kunna förklara remissinstansernas 

inställning till BFN:s remitterade förslag. För att kunna tillämpa modellen var vi tvungna att dela 

upp remissinstanserna i olika kategorier i form av deras relation och förhållningssätt gentemot 

BFN men också utefter deras plats i samhället. I detta hänseende har underlaget för kodningen i 

intressentmodellen utgjorts av sociala krafter (se avsnitt 3.5 om intressentmodell samt avsnitt 4.2 

där modellen tillämpas på studiens empiriska data). 

Den andra kategoriseringen bygger på innehållet i remissvaren. Det vill säga de undersökta 

remissinstansernas inställning till BFN:s förslag om huruvida de vill införa, ändra eller avstå från 

det (se diagram 4.1). Vidare även vilka punkter som skapar mest engagemang bland instanserna 

(se diagram 4.2 och 4.3) För att kunna sammanställa, jämföra och utvärdera innehållet i svaren 

var det nödvändigt för oss att korta ner och koda om instansernas inställningar till mer hanterbara 

och konkretiserade kategorier (se bilaga 2, 3 och 4). Dokumenten måste enligt May (2001, s. 229) 



- 13 - 

 

sättas in i en teoretisk referensram för att dess innehåll ska bli begripligt. Studiens teoretiska 

referensram med underliggande begreppsanalyser utgör således grunden för tolkningen och 

kategoriseringen av innehållet i remissvaren. 

2.6.4 Intressentmodell som analysverktyg 

Enligt Halvorsen (1992, s. 45) är en modell en förenklad bild av verkligheten. Modeller är då att 

betrakta som ett hjälpmedel för att förvandla teoretiska påståenden till prövbara teorier. 

Fruktbarheten hos en modell bestäms av hur lämplig den är att ge riktlinjer för organiseringen av 

datainsamlingen, ge förklaringsmöjligheter genom att belysa data, möjliggöra förutsägbarhet 

samt skapa förutsättningar för social förändring (Halvorsen 1992, s. 45). Genom att använda en 

modifierad intressentmodell som studiens främsta analysverktyg har vi utifrån ovannämnda 

bedömningsgrunder kunnat styra den vidare datainsamlingen, förklara våra undersökningsdata i 

form av BFN:s remitterade förslag samt inkomna remissvar, via respektive intressentgrupp 

kunnat påvisa sociala förändringar och därefter möjliggöra för eventuell förutsägbarhet. Se 

avsnitt 3.5 för en redogörelse av studiens modifierade intressentmodell och dess tillämpning på 

studiens undersökningsdata i avsnitt 4.2. 

2.7 Källkritik 

Underliggande källor för denna studie utgörs av sekundärkällor. Dessa källor består av dokument 

såsom läro- och faktaböcker, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter, lagrum och 

offentliga dokument samt information på webben. Vidare har sekundärkällor förekommit i den 

mån som remissvaren har tolkats och sammanställs till empiriavsnittet (se även avsnitt 2.4 samt 

2.6 för hur datasökningen respektive datainsamlingen har gått till). 

Eftersom god redovisningssed enligt bland annat Olsson (2010, ss. 15-16) är en central sedvänja i 

svensk civilrätt, är det relativt givet att detta tematiska område är något begränsat vad gäller 

utbud av bred, internationell vetenskaplig forskning. Därmed har inte denna studie kunnat ta del 

av vetenskaplig forskning i stor omfattning vad gäller just den svenska goda redovisningsseden. 

Flertalet av studiens källor som rör god sed ligger således istället i det juridiska området, vilket i 

sig hämtar grund från aktuella vetenskapliga skrifter och/eller undersökningar, genomförda av 

vad som kan anses vara uttalande och kritiska experter inom området
 11

.  

Däremot inhämtar andra av studiens delar information från internationellt publicerade 

vetenskapliga verk. Detta gäller i första hand de mer marknadsorienterade texterna som den 

företagsekonomiska intressentmodellen samt forskningsmetoder inom redovisning. För att avgöra 

huruvida artiklarna är vetenskapliga har vi utifrån Bonner, Hesford, Van der Stede och Young 

(2006, ss. 681-683) tittat i rankningslistor över de främsta vetenskapliga tidskrifterna. I annat fall 

har vi nyttjat Peer Review-funktionen som finns tillgänglig i sökdatabaser. Detta är en slags 

kvalitetsgranskning för vetenskapliga artiklar (Östlundh 2012, 76). I de fall då tidskriftartiklar, de 

som inte kan klassas vetenskapliga, förekommer har vi undersökt deras referenslistor så att de 

inhämtar sin information från tillbörliga vetenskapliga källor som kan anses vara klassiker inom 

området
12

.  

                                                 

11
Se exempelvis Thorell (2008), Olssson (2010), Asp (1998), Johansson (2004 & 2010) samt Andersson, Dahlqvist 

och Elofsson (2011)  
12

 Exempelvis Littleton i Edwards (1965) 
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Enligt Segesten (2012a, s. 49) sker dock vetenskaplig publicering även i andra former än just 

artiklar. Mycket av det som skrivs om god redovisningssed kommer därför i denna studie även 

från svenska normgivande organ via uttalanden, allmänna råd och vägledningar, från statliga 

myndigheter i utredningssyften samt lagstiftningen
13

. Det kan då noteras att offentliga dokument 

bör ses utifrån det syftet som är kopplat till det politiska uppdraget (Segesten 2012a, s. 52).  

Då normgivande organ och myndigheter ofta hänvisar till varandra kan informationen inom detta 

område kan te sig något statiskt. Samtidigt som normerande innehållet i god redovisningssed 

ständigt utvecklas under samhällets dynamiska förhållanden, är det endast vid lagändringar som 

definitionen av begreppet aktualiseras och omdebatteras. Detta har medfört att vissa källor är 

något föråldrade i sina utredningar men trots det innehåller bestående information
14

. 

Vi har även haft en särskilt kritisk inställning till normprodukter på grund av att studiens 

avgränsade normgivningsorgan, BFN inte har någon föreskriftsrätt (Olsson 2010, s. 27). Det 

måste då göras en fin avvägning mellan hänförlig norm inom ramen av det som tillåts av lagen 

och självrefererande auktoritetskapande. Med detta sagt, utgör BFN:s normgivning oavsett den 

viktigaste källan i den praktiska tolkningen av god redovisningssed. Genom att följa nämndens 

råd och vägledningar om den löpande bokföringen bör man kunna visa på god redovisningssed i 

sin bokföring, eftersom så mycket befogenhet har BFN ändå delegerats i 8 kap. 1 § BFL.  

Vidare har vi även inhämtat information från webben. I detta skede har vi varit mycket försiktiga 

med att tillämpa denna sortens texthänvisning. Således har vi nyttjat internet i de fall då vi inte 

kunnat få tag på relevant information via böcker eller annan litteratur, men också för att inhämta 

information direkt från ursprungskällan. I denna studie härrör dessa källor främst från officiella 

organ och statliga myndigheter inom undersökningsområdet, vilka följaktligen bör ha få 

incitament att vilja publicera felaktig information
15

.  I möjligaste mån har vi också försökt få tag 

på uppdaterad information via hemsidorna. I många fall kan även organens och myndigheters 

positiva, självrefererande inställning till sig själva ifrågasättas. 

Vad gäller studiens undersökta remissvar vill vi uppmärksamma att innehållet till den större delen 

kan ifrågasättas till följd av att samtliga organ möjligen kan ha egenintressen att bevaka vad 

gäller BFN:s förslag. Respektive svarande instans påverkas även av dess relation till BFN. De 

utgår då helt utifrån sina egna perspektiv och kan då glömma helheten (se bland annat tabell 4.2). 

I detta hänseende har vi varit objektiva när vi har återgett innehållet i svaren, så att den sociala, 

politiska och ekonomiska kontexten som instanserna är en del av kan då få tala för sig själv. 

Vidare kan vi nämna att det bortfall av instanserna som inte svarade på remissen kan medföra ett 

skevt resultat. Rimligtvis kan således föreligga kausalitet mellan de instanser som aktivt väljer att 

svara på remissen och deras mer positiva inställning till förslaget. 

 

                                                 

13
 Exempelvis statens offentliga utredningar, propositioner, departementsserien, SKV:s utredningar, 

Konstitutionsutskottets betänkande samt flertalet olika lagar. 
14

 Exempelvis Heijtz och Rydström (1977), Sillén (red. 1958) samt Hydén (1984). 
15

 Mer specifikt är dessa exempelvis bland annat BFN, SKV, EKB, FAR, SRF och RN. 
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3 Teoretisk referensram 

Genom den löpande bokföringen insamlas och sammanställs löpande information om ett företags 

affärshändelser. Det är denna information som företagens intressenter får ta del av via årsbokslut 

eller årsredovisningen. Bestämmelserna om den löpande bokföringen är därmed av stor vikt och 

har till syfte att försäkra externredovisningens kvalitet men även ett verktyg för företag att nyttja 

för att kunna ha överblick över sin ekonomiska situation (Nilsson & Törning 2012, s. 71).  

3.1 Tradition och lagstiftning inom redovisningsområdet 

Redovisningen har två centrala civilrättsliga traditioner, en kontinental och en anglosaxisk 

tradition. Sverige hör till den kontinentala redovisningstraditionen som omfattar västeuropeiska 

länder och har sitt ursprung i romersk rätt, det vill säga att den är legalistiskt präglad (Smith 

2006, ss. 67-68). I de kontinentala länderna har staten, bankerna och familjeintressen som interna 

finansiärer det avgörande ägarinflytandet (Nobes 1998, ss. 166-167). Det innebär att 

redovisningen regleras via lagar, vars syfte är att främst tillgodose borgenärsintresse och statens 

skatteintresse
16

. Borgenärsintresset ligger i att företagen inte ska övervärdera sina tillgångar för 

att skapa en falsk förmögenhetsbild medan skatteintresset ser främst att företagen inte 

undervärderar sina tillgångar för att fly skattebetalning (Smith 2006, s. 72).  

Den anglosaxiska traditionen har sitt ursprung i sedvanerätt som kompletteras med prejudikat i 

domstolar, där redovisningslagstiftningen har utvecklats via redovisningsprofessionen (Smith 

2006, ss. 67-68). Då företagen har främst varit börsnoterade inom de anglosaxiska länderna, har 

ägarinflytandet varit spritt. Detta har gjort ägarna beroende av extern redovisning (Smith 2006, s. 

68; Nobes 1998, ss. 166-167 ). Således är redovisningen riktig enligt den anglosaxiska traditionen 

om den ger en rättvisande bild av verkligheten (Smith 2006, ss. 67-68).  

3.1.1 Bokföringslag (1999:1078) 

I Sverige är det riksdagen som meddelar om föreskrifter genom lag, som det följer av 8 kap. 1 § 

Regeringsformen (1974:172). För att riksdagen ska kunna delegera föreskriftsmakt krävs det att 

föreskriften är offentligrättslig (Johansson 2004, ss. 217-218). Enligt Johansson (2004, s. 219) är 

bestämmelserna om löpande bokföring och arkivering av räkenskapsinformation, beroende av 

syfte och ändamål, att anse både som offentlig- och privaträttsliga.  

I svensk rätt lämnas grundläggande normer för redovisningsområdet i 1999 års BFL och gäller 

för räkenskapsår som börjar 1 januari 2000 eller senare. Lagen behandlar även ett mer begränsat 

ämnesområde än GBFL då många delar har överförts till ÅRL (Nilsson 2010, s. 48). BFL 

innehåller praktiska bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, upprättande av 

årsbokslut samt arkivering av räkenskapsinformation. Lagen innehåller även regler om 

upprättelse av årsredovisning och årsbokslut (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, ss. 15-16). 

Efter sitt införande har BFL, som tidigare nämnts, flertaliga gånger ändrats (BFN u.å.b, ss. 1-2).  

Reglering i lagtext innebär dock att bokföringen standardiseras. Detta ökar däremot möjligheter 

till jämförelse mellan företag. Standardiseringen har även tillkommit av utomrättsliga företeelser 

                                                 

16
 I Sverige skapades en grund för sambandet mellan redovisning och beskattning främst genom 1928 års 

kommunalskattelag och 1929 års bokföringslag (SKV 2012, s. 27). 
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som BAS-kontoplanen, vilken idag används vid bokföring av många företag i Sverige 

(Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 16-18).  

Bestämmelser i BFL är dock inte uttömmande och eftersom de antar karaktären av ramlag 

innehåller de endast grundläggande regleringar. Föreskrifterna måste därmed fyllas ut med 

kompletterande normgivning (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 16; Olsson 2010, s. 26; 

Nilsson 2010, s. 47). Det ska då vara lättare att anpassa normgivningen till utvecklingen på 

redovisningsområdet (Asp 1998, s. 1; Justitiedepartementet 1999, s. 182; SKV 2012, s. 56). BFL 

hänvisar således till god redovisningssed enligt 4 kap. 2 § BFL. Enligt tradition har handelsbruk 

och sedvänja utgjort centrala rättskällor inom civilrätten i Sverige. Dylikt är det med rättskällor 

inom redovisningsområdet, där den goda redovisningsseden är betydande för den civilrättsliga 

redovisningen och företagsbeskattningen (Olsson 2010, ss. 15-16). Via hänvisningen till seden 

blir lagstiftningen då även starkt påverkad av den anglosaxiska redovisningstraditionen 

(Johansson 2004, s. 205). 

3.1.2 Ramlagar 

Det finns ingen legaldefinition av en ramlag. Det kan dock beskrivas som en lag som anger 

allmänna mål och riktlinjer (Hydén 1984, s. 1). Hur lagen bör tolkas anges i förarbetena till lagen. 

Det är först när lagen kompletteras med detaljerade regler i regeringsförordningar, 

myndighetsföreskrifter och praxis som det materiella innehållet i lagen kan bli tydligt 

(Civildepartementet & Finansdepartementet 1987, s. 29). Därmed hämtar ramlagarna sitt innehåll 

från normer som formas utanför det traditionella rättssystemet (Johansson 2004, s. 217). Däremot 

behöver en ramlag inte nödvändigtvis kompletteras med fler rättsregler (Hydén 1984, s. 2). Enligt 

Konstitutionsutskottet (1984, s. 22) har riksdagen uttalat att en minskad användning av 

ramlagstiftning är en viktig del i förenklingsarbetet med regelsystemet (Civildepartementet & 

Finansdepartementet 1987, ss. 29-30). Således utgör lagstiftningen grunden för den 

kompletterade normgivningen, där det ibland kan vara oklart om lagtexten vänder sig till 

företagen eller normgivande organ (Thorell 2008, s. 118). 

Problem som ramlagar kan föra med sig är bland annat okontrollerad regelproduktion samt 

styrnings- och tolkningsproblem. Då nämnden blir det främsta expertorganet på området som 

kontrollerar och styr normproduktionen via hänvisningen i 8 kap. 1 § BFL, skingras de två 

förstnämnda problemen. Tolkningsproblemet som uppstår på grund av hänvisningen i lagtext till 

god redovisningssed är däremot bestående på grund av ej bindande redovisningsrättsliga källor. 

Andra problem som kan komma att aktualiseras i och med BFN:s normkompletterande regelverk 

är konstitutionella aspekter, då lagstiftningen förskjuts från företagens praxis till 

myndighetsskapande regler (Olsson 2010, ss. 35-36). Det innebär att det normativa innehållet i 

lagen skjuts över från den politiskt valda riksdagen till ej folkvalda representanter (Hydén 1984, 

s. 13). 

Fördelar med ramlagstiftning är bland annat flexibilitet då det finns möjlighet att anpassa lagen 

utefter samhällsutvecklingens krav, administrativ utveckling som följer av stimulerande 

innovationer vilka via självreglerande system underlättar samordningen (Hydén 1984, ss. 15-17). 

Mycket beror dock på vilket utrymme den normgivandemyndigheten har delegerats samt hur den 

har nyttjat denna rättighet (Hydén 1984, s. 16). 
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3.2 Nationella normbildare inom redovisningsområdet 

Historisk sett har revisorsorganisationerna i Sverige och i många andra länder ansvarat för den 

kompletterande normgivningen. Detta beror på att det behövdes redovisningsregler för att en 

effektiv granskning av räkenskaperna skulle ta plats (Thorell, 2008, s. 118). FAR, 

branschorganisationen för revisorer och rådgivare var då det främsta normgivande organet inom 

redovisningsområdet i Sverige. Organisationen började framställa sina regelprodukter efter andra 

världskriget och har nu alltjämt fått en mindre betydelse som normgivare (Olsson 2010, ss. 24-

27). Ju fler intressenter som blev representerade i de organ som utvecklade standarderna, desto 

mer kom den kompletterande normgivningen att ändras (Thorell 2008, s. 118). Enligt 

företagsekonomisk uppfattning går redovisningen historiskt sett från statlig reglering till 

marknadsstyrning och slutligen till självreglering från expertorgan (Olsson 2010, s. 31). Enligt 

Nilsson (2010, s. 18) är svårigheterna med normgivningen på redovisningsområdet kopplade till 

att det inte finns enighet om synen på redovisningens yttersta syfte. 

Så sent som år 2000 fanns det ett begränsat antal standarder i Sverige, vilka har nu ökat markant. 

Utvecklingen går mot så kallade kompletta regelpaket för olika kategorier av företag (Thorell 

2008, s. 118). I Sverige har staten det övergripande ansvaret för normgivning avseende bokföring 

(Redovisningshandboken 2012, s. 39). Detta ansvar enligt 8 kap. 1 § BFL utövas via två viktiga 

specialistorgan nämligen BFN och Finansinspektionen (Justitiedepartementet 1999, s. 180).  

3.2.1 Bokföringsnämnden 

BFN är en statlig myndighet som bildades år 1975 och har till syfte att utveckla god 

redovisningssed i företagens bokföring och offentlig redovisning. Ledamöterna i nämnden utses 

av regeringen för en bestämd tidsperiod och får bestå av högst 11 ledamöter. Nämnden 

representerar näringslivet via företrädare från bland annat Föreningen Svenskt Näringsliv, 

revisorer och redovisningskonsulter (Johansson 2010, s. 68). BFN saknar dock föreskriftsrätt då 

varken riksdag eller regering har delegerat BFN bemyndigande. Detta trots att myndigheten 

enligt Olsson (2010, ss. 25-27) har stått för en omfattande normproduktion inom 

redovisningsområdet. Via 8 kap. 1 § BFL har BFN fått ansvaret för utvecklingen av god 

redovisningssed och idag är den viktigaste normgivaren för onoterade företag (Olsson 2010, s. 

27). Via inrättandet av BFN och den goda redovisningsseden har staten kunnat påverka 

underlaget för inkomstbeskattningen (Johansson 2004, s. 222).  

 

BFN:s allmänna råd (BFNAR) innehåller endast normer som BFN själva har beslutat om 

(Nilsson & Törning 2012, s. 265). Dessa allmänna råd är enligt 1 § författningsförordningen 

(1976:725) endast generella rekommendationer om hur en författning ska tillämpas och anger hur 

någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Därmed är det inte frågan om formellt bindande 

föreskrifter (Nilsson & Törning 2012, s. 265; Svensson & Edenhammar 2000, s. 40). De 

allmänna råd som finns i BFNAR är oftast relaterade till någon bestämmelse i BFL eller ÅRL, 

vilket innebär att råden ska läsas tillsammans med lagarna för att de ska förstås på rätt sätt. Att 

endast följa BFN:s allmänna råd är otillräckligt och inte att rekommendera 

(Redovisningshandboken 2012, s. 39). Det föreligger således en stark presumtion om att BFN:s 

standarder ger ett uttryck för god redovisningssed. Däremot är det allmänna råd som främst 

omfattas av presumtionen, men eftersom dessa är så kortfattade framstår vägledningarna till 

råden som de egentliga standarderna (Thorell 2008, ss. 128-129). 
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BFN:s vägledningar å andra sidan innehåller kommentarer till normer, vilka ger information om 

hur redovisningen ska gå till i praktiken. Det finns även skrivna exempel där BFN anser att 

behovet finns för att förtydliga sammanhangen. Syftet med BFN:s vägledningar är att de ska 

formas utefter användarens behov. Samtidigt ska de utgöra en tydlig och begriplig framställning 

av de krav som ställs på redovisningen inom det område som vägledningen behandlar
17

. BFN 

lägger därmed stor vikt vid att ge en samlad och strukturerad formulering om hur redovisningen 

bör vara utformad på ett visst område
18

. Valet av regelpaket kan således enligt Thorell (2008, s. 

139) beskrivas som ett kontrakt mellan företaget och dess intressenter, vilka då förväntar sig en 

fullföljning av reglerna. 

Vidare biträder BFN regeringskansliet i redovisningsfrågor och deltar i utredningar samt yttrar 

sig över författningsförslag (Nilsson & Törning 2012, s. 264). BFN ser även till att ge yttranden 

till domstolar om vad god redovisning innebär i olika specifika avseenden (Nilsson & Törning 

2012, s. 265). Nämndens uttalanden har dessutom störst betydelse i jämförelse med 

Finansinspektionen (Nilsson & Törning 2012, s. 79). Därmed även om nämndens 

rekommendationer och uttalanden formellt sett inte är bindande, har de ofta en praktisk betydelse 

vid avgöranden om vad som faktiskt utgör god redovisningssed (Justitiedepartementet 1999, s. 

180).  

3.2.2 Övriga normgivare 

I denna studie är det normgivande organet BFN av störst vikt då nämdens förslag på ett nytt 

allmänt råd med tillhörande vägledning utgör stommen i denna undersökning. Det ska dock 

nämnas att det finns andra viktiga normgivare för onoterade företag. Tidigare nämnda 

Finansinspektionen är en statlig myndighet som också ansvarar för utvecklingen av god 

redovisningssed genom 8 kap. 1 § BFL. Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt lagen (1995:1560) om årsredovisning 

i försäkringsbolag berörs av Finansinspektionen (Johansson 2004, ss. 220-221). Vidare hänvisar 

BFN via BFNAR 2000:02 till det numera avvecklade Redovisningsrådet och till deras 

rekommendationer och uttalanden om hur icke-noterade företag ska tillämpa Redovisningsrådets 

yttranden (Johansson 2004, ss. 225-226). 

Avslutningsvis finns SKV som tillkom år 2004 när Riksskatteverket och de dåvarande tio 

skattemyndigheterna sammanslöts till en enda myndighet (Lindencrona, Lodin, Melz, 

Silfverberg, & Simon-Almendal 2011, s. 21).  Formellt sett är myndigheten inte en normbildare 

inom redovisningsområdet, men kan lämna råd och uttalanden (Olsson 2010, s. 29). 

 

 

                                                 

17
 BFN (2013-02-25). Om BFN. http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx [2013-02-26] 

18
 BFN (2013-02-25). BFN:s normgivning. http://www.bfn.se/bfn/normgivning.aspx [2013-02-22] 
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3.3 Löpande bokföring  

Enligt 5 kap. 1 § BFL består löpande bokföring av grund- och huvudbokföring som fullgörs när 

affärshändelser bokförs löpande och systematiskt. 

”Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i 

registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning 

(huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt 

att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka 

verksamhetens förlopp, ställning och resultat” (5 kap. 1 § BFL). 

Bokföringen tjänar således två syften, att agera som ett beslutsunderlag och ett kontrollunderlag.  

Högsta domstolen NJA 2007 s. 451 anförde även i Mål nr B 3217-06 att det är viktigt för en rad 

olika intressentgrupper i samhället att bokföringsskyldigheten fullgörs på ett riktigt sätt. I detta 

hänseende ska företagsledningen kunna styra och besluta om rörelsen, den bokföringsskyldiges 

borgenärer få ett skydd och intressenterna få riktiga uppgifter bland annat för underlag för skatt 

men även för beslutsgrundande val (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 16-18). För att 

detta ska kunna ske, ska bokföringen avstämmas löpande (BFN 2001a, s. 1). Intressenter kan i 

sådana fall utgå från att företagen har kontroll över sin verksamhet genom att de bokför enligt de 

regler och bestämmelser som finns i lagtexten (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 16-18).   

Utöver bestämmelserna i BFL kan även andra bestämmelser vara av betydelse för den löpande 

bokföringen, som exempelvis mervärdesskattelagen (1994:200), aktiebolagslagen (2005:551), 

lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och punktskattelagstiftningen kan (BFN 2001b, s. 1). 

3.3.1 Bokföringsskyldighet 

Kretsen av bokföringsskyldiga enligt 2 kap. BFL är alla juridiska personer samt fysiska personer 

om de yrkesmässigt bedriver en verksamhet av ekonomisk art, det vill säga näringsverksamhet
19

. 

Det behöver inte heller föreligga ett vinstsyfte (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 19). 

Kravet på bokföring följer inte av någon särskild storleksgräns.  Mindre verksamheter kan 

därmed i särskilda fall benämnas som hobbyverksamheter (Lönnqvist, 2006, s. 16). De 

omständigheter som i sådana fall kan granskas är omsättningshastigheten för sålda varor eller 

tjänster samt omkostnader i verksamheten. Beskattas verksamheten i inkomstslaget 

näringsverksamhet är den vanligtvis bokföringspliktig. I skatterätten benämns dock 

näringsverksamhet som förvärvsverksamhet, vilken då bedrivs med ett vinstsyfte (Andersson, 

Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 19). Bokföringsskyldigheten och bokföringen enligt BFL skyddas 

av straffbestämmelserna som finns i 11 kap. 5 § BrB avseende bokföringsbrott. 

Enligt 4 kap. 1 § BFL innefattar bokföringsskyldigheten att företag ska löpande bokföra alla 

affärshändelser, kontrollera att det finns verifikationer för alla bokföringsposter med 

underliggande systemdokumentation och behandlingshistorik, samt upprätta en balansräkning. 

Därefter ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning eller årsbokslut beroende 

av företagsform enligt 6 kap. BFL. All räkenskapsinformation, utrustning och system som behövs 

för att återge räkenskapsinformationen ska sparas i minst 7 år (4 kap. 1 § och 7 kap. 2 § BFL). 

                                                 

19
 Juridiska personer som är undantagna från bokföringsskyldighet är staten, kommunerna, landstingen, 

kommunalförbunden, regionförbunden och konkursbon samt särskilda stiftelser enligt 2 kap. 5 § BFL. 
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Dessutom ska bokföringsskyldigheten enligt 4 kap. 2 § BFL “… fullgöras på ett sätt som 

överensstämmer med god redovisningssed”.  

3.3.2 Grundbokföring 

Enligt 5 kap. 1 § BFL är grundbokföringen till för att fullständigheten i bokföringsposterna ska 

kunna kontrolleras. Den bokföringsskyldige måste därmed registrera verksamhetens samtliga 

affärshändelser. Med affärshändelser avses enligt 1 kap. 2 § BFL: 

”Alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags 

förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med 

omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och 

skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, 

varor eller annat” (1 kap. 2 § 6 p. BFL). 

Registreringen görs genom att bokföringsposter bokförs i en grundbok, exempelvis en journal 

(Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 138). I 5 kap. 1 § BFL sägs det att affärshändelserna 

ska kunna presenteras i registreringsordning, det innebär att de ska presenteras i den ordning som 

de har bokförts, inte nödvändigtvis som de har inträffat (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, 

s. 139). Bestämmelserna i 5 kap. 2 § BFL om tidpunkt för bokföringen medför dock att 

registreringsordningen bör återspegla även den kronologiska ordningen (Andersson, Dahlqvist & 

Elofsson 2011, s. 138). 

Enligt huvudregeln i 5 kap. 2 § BFL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast 

nästkommande arbetsdag medan andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Undantagsregeln är att affärshändelser får bokföras senare om det finns särskilda skäl och om det 

är förenligt med god redovisningssed. Enligt propositionen 2009/10:235 om enklare redovisning 

anger uttrycket särskilda skäl att undantagsregeln ska nyttjas restriktivt (Justitiedepartementet 

2009, ss. 82-83). I och med hänvisningen till god redovisningssed i 4 kap 2 § BFL samt 8 kap. 1 

§ BFL åläggs normgivande organ att utveckla de undantagsfall för när en fördröjning av löpande 

bokföring kan godtas
20

. Denna undantagsregel har även blivit en praxis som möjliggör 

användningen av revisionsbyråernas tjänster (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 146). 

Att samtliga affärshändelser i verksamheten ska bokföras betyder inte enligt BFNAR 2001:2 att 

varje händelse ska kunna presenteras separat (BFN 2001a, s. 1). Det innebär att likartade 

affärshändelser kan bokföras med en gemensam verifikation som ger upphov till en 

bokföringspost (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, ss. 141-142). Ur varje bokförd post ska 

det kunna utläsas en registreringsordning, redovisningsperiod, verifikationsnummer eller 

liknande identifieringstecken, kontering och bokfört belopp (BFN 2001a, s. 2). Rättelse av en 

bokföringspost utgör en ny verifikation (BFN 2001a, s. 4). 

Verifikationer till bokförda poster är således bokföring. Med verifikationer avses enligt 1 kap. 2 § 

7 p. BFL ”de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i 

bokföringen”. Verifikationer som är endast uppgifter eller bevis för affärshändelser utgör inte 

löpande bokföring (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 29). 

                                                 

20
 Jfr ändringarna i BFN:s förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (BFN u.å.a ). 
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3.3.3 Huvudbokföring 

Huvudbokföring innebär enligt 5 kap. 1 § BFL en systematisk ordning av bokföringen, som 

möjliggör en tydligare överblick av en verksamhets förlopp, ställning och resultat. Det är således 

ett nödvändigt underlag för den interna redovisningen. Utifrån den kan företagsledningen 

sammanställa bland annat resultat- och balansrapporter, för att få en överblick av rörelsens 

resultat och ställning (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 29). Det ligger dock inte i 

lagstiftarens intresse att reglera hur en företagare ska tillgodose sitt interna intresse. Istället bör 

behovet av lagstiftning bedömas från externa intressenters perspektiv. Dessa är företagets 

borgenärer, delägare, medlemmar, anställda och det allämna som skattemyndigheten 

(Justitiedepartementet 1999, s. 199).  

Utifrån huvudbokföringen upprättas de resultat- och balansräkningar som utgör en del av 

årsbokslut och årsredovisning (Andersson, Dahlqvist & Elofsson, 2011 s. 140). Det är därmed 

straffbart som bokföringsbrott att inte föra huvudbok (Andersson, Dahlqvist & Elofsson, 2011 s. 

29). När den löpande bokföringen avslutas ska de poster som är enligt 5 kap. 3 § BFL nödvändiga 

för att avgöra räkenskapsårets intäkter och kostnader samt den finansiella ställningen, bokföras på 

balansdagen. Dessa periodiseringar bidrar till bokslutsarbetet som leder fram till årsbokslut och 

årsredovisning (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, ss. 147). Således är huvudbokföringen en 

länk mellan grundboken och årsbokslutet eller årsredovisningen (Andersson, Dahlqvist & 

Elofsson 2011, s. 138). 

3.3.4 Ansvarsfördelning vid löpande bokföring 

Vad gäller det praktiska arbetet vid bokföring sägs det inget i lagen om vilken kunskap en 

bokföringsskyldig måste ha för att själv genomföra bokföringsarbetet. En bokföringsskyldig kan 

däremot anlita en redovisningskonsult där parterna skriver på ett uppdragskontrakt som reglerar 

konsultens skyldigheter (Nilsson & Törning 2012, s. 41). Den bokföringsskyldige kommer dock 

inte ifrån sitt formella ansvar för bokföringen även om det faktiska ansvaret har delegerats en 

konsult eller bokföringsbyrå (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, ss. 47-48). Det går därmed 

inte att okritiskt bokföra i strid mot bestämmelserna i BFL utan att riskera bli medhjälpare vid 

bokföringsbrott (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 48). Det föreligger dessutom ett 

skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslag (2005:551), där stiftare, ledamot eller VD 

skall ersätta den skada som denne i sitt uppdrag orsakat uppsåtligen eller av oaktsamhet i 

verksamheten.  

3.3.5 Bokföringsbrott 

Om verksamheten inte har en bokföring som är fullständig, korrekt och upprättad i tid, bidrar det 

till ett hinder för beskattningen vilket bland annat gör rum för ekonomisk brottslighet 

(Justitiedepartementet 2012, s. 35). Bokföringsbrott berör då frågor om förtroende för 

näringslivet samt interaktionen mellan ekonomiska och juridiska normer. Eftersom 

bokföringsbrottet är ett så kallat blankettstraffbud, bestäms gränserna för otillåten handling och 

otillåten underlåtenhet av BFL och dess kompletterade normgivning (Andersson, Dahlqvist & 

Elofsson 2011, ss. 79-80). Det då ”den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter 

bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078)…” kan dömas för bokföringsbrott 

enligt 11 kap. 5§ BrB. En mer allmänt hållen BFL som kompletteras med normer kan därmed 

föra med sig problem vid avgörande om huruvida bokföringsskyldigheten har åsidosatts eller inte 
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(Asp 1998, ss. 24-26). Detta mot bakgrund av att straff enligt legalitetsprincipen inte får utdömas 

utan stöd i lag (Asp 1998, s. 9). 

För att ett bokföringsbrott ska föreligga krävs det enligt 11 kap. 5§ BrB att ”…rörelsens förlopp, 

ekonomiska resultat eller ställning … inte kan i huvudsak bedömas med ledning av 

bokföringen…”. Dessutom kräver lagstiftaren i 11 kap. 5§ BrB att det överhuvudtaget finns en 

bokföring samt att den är tillräckligt adekvat för bedömning av rörelsen förlopp, ekonomiska 

resultat eller ställning (Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, ss. 80-81).  

Vanligtvis anmäls bokföringsbrott av kontrollorgan (Olsson 2010, ss. 67-68). Följaktligen 

kommer de anmälningar som görs nästan alltid från konkursförvaltare eller SKV (EBM 2012, s. 

12; Bokföringsbrott och brott mot borgenärer 2002, s. 113). År 2011 gjordes det ca 4 900 

anmälningar till EBM. Det var en ökning med 12 procent i jämförelse med år 2010. Av alla 

brottmisstankar som uppgick 38 000 till antalet, avsåg 30 procent bokföringsbrott (EBM 2012, s. 

12). En fortsatt utforskning av ekonomisk brottslighet, bedrägeri och deras orsaker är av vikt för 

utvecklingen av redovisning, revision, riskhantering och brottsmotverkande professioner 

(Fleming, Dorminey, Riley, Richard & Kranacher 2012, s. 576). 

3.4 God redovisningssed 

God redovisningssed är en övergripande princip som redovisningslagstiftningen och även annan 

lagstiftning hänvisar till (Johansson 2004, s. 208). Den brukar även betecknas som en rättslig 

standard, som avser en yrkesetik eller en moralisk nivå som får en status som rättskälla genom 

hänvisning i lagtext (Olsson 2010, s. 16). Sedens innehåll består av bestämmelser från 

normgivande och av redovisningspraxis ute i företagen (Johansson 2004, s. 208). 

Införande av begreppet god redovisningssed skedde år 1976, i samband med en ny bokföringslag 

där det i 2 § GBFL stipuleras att ”bokföringsskyldigheten skall fullgöras på sätt som 

överensstämmer med god redovisningssed”. I tidigare lagstiftning har överensstämmelse med god 

redovisningssed refererats till som allmänna bokföringsgrunder och god köpmannased 

(Justitiedepartementet 1975, s. 148; Utredningen om sambandet mellan redovisning och 

beskattning 2008, s. 108). I sak innebär det dock ingen förändring (Heijtz & Rydström 1977, s. 

6).  

För att förstå innebörden av begreppet god redovisningssed måste man ta till förarbeten till lagen. 

Således anslås det i propositionen 1975:104 till 1976 års GBFL att ”… god redovisningssed 

[borde] kunna beskrivas genom att det bör röra sig om en faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga” (Justitiedepartementet 1975, s. 148). God 

redovisningssed benämns därmed som tillämpad och gällande praxis inom området, där uttalande 

och rekommendationer utgör ett kodifierat underlag om vad som är god redovisningssed (SKV 

2012, s. 57). Med praxis kan då det avses redovisningspraxis av en kvalitativ krets 

bokföringsskyldiga samt redovisningsrättslig doktrin (Johansson 2004, s. 208).  Enligt Thorell 

(2008, s. 62) bör det dock inte göras någon distinktion i förarbetena mellan praxis och 

redovisningsstandarder. Om utkastet till en rekommendation blir accepterat i praxis, blir den då 

erkänd som en rekommendation (Thorell 2008, s. 62).  
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I förarbeten till rådande, 1999 års BFL får seden en ännu mer komplex innebörd (SKV 2012, s. 

59). Där görs det gällande att varken faktiskt förekommande praxis eller uttalanden av 

normgivande organ bör godtas fullt ut (Justitiedepartementet 1999, s. 187). Det innebär att a) de 

synsätt och standarder som redan förekommer av praxis inte kan vara uttömmande för god 

redovisningssed, eftersom det inte får ske en låsning till rådande praxis. Dessutom som det finns 

svårigheter med att det inte går att se hur företag praktiskt tillämpar god redovisningssed i sin 

bokföring. Inte heller kan b) varje uttalande från normgivande organ föreskrivas som god 

redovisningssed eftersom organet i detta fall ges en föreskriftsrätt. Istället ska god 

redovisningssed så långt som möjligt avgöras via en traditionell tolkning av lag, där om den inte 

skulle räcka till får en utfyllnadstolkning användas (Justitiedepartementet 1999, s. 187). Oavsett 

definition kan det enligt Asp (1998, s. 4) noteras ”… att normer som framgår av seden inte alltid 

framgår av lagtexten”.  

Innebörden av seden kan även uttydas av avgörande från Regeringsrätten och Högsta domstolen 

(Johansson 2004, s. 208).  Lagens lydelser kan dock inte åsidosättas till förmån av praxis eller 

god redovisningssed. Vad god redovisningssed innebär bör som i sista led självständigt prövas i 

domstol (Justitiedepartementet 1999, s. 187; SKV 2012, s. 59). Det som då prövas är en standards 

befogenhet som ett uttryck för god redovisningssed (Thorell 2008, s. 122). Huruvida en 

kriminalisering av avvikelser från seden bör aktualiseras har även varit under utredning. Den 

goda redovisningsseden fastslogs då att vara för vag för att läggas som grund i ett straffrättsligt 

system (Asp 1998, ss. 15-16). 

3.5 Intressentmodellen 

Intressentmodellen är en grafisk föreställningsram till intressentteorin och syftar till att visa vilka 

aktörer har intresse av ett företag samt hur företag väljer att kommunicera med dessa. Modellen 

visualiserar således frekvensen av interaktion mellan olika individer eller grupper (Fassin 2009, 

ss. 113-114). I vissa fall kan intressen vara gemensamma, i andra fall kan de stå i konflikt med 

varandra (Westholm (red.) 1982, ss. 9-10). Dock är det gemensamt för samtliga, att oavsett läget 

på den ekonomiska marknaden påverkas många intressenter av vad som sker i olika företag och 

organisationer. Därmed är det av stor vikt att alla intressenter, oavsett behov och förväntningar, 

blir informerade om de ekonomiska konsekvenserna av företagens och organisationernas affärer 

(Tagesson & Öhman 2010, s.13).  

Intressentmodellen är således ett strategiskt instrument för företag att vidga synen på 

management och uppmärksamma övriga deltagare bortom aktieägarna, för att därtill ta hänsyn till 

intressenter i omgivande näringsliv och socioekonomiska områden (Fassin 2009, ss. 118-119). En 

intressentmodell kan ställas upp så att undersökningsföretaget ifråga sätts i centrum, omringat 

med återkopplande cirklar runtom som representerar intressenterna (Fassin 2009, s. 114). Notera 

dock att verkligheten är mycket mer komplex än modellens förenklade grafiska framställning 

(Fassin 2009, s. 119). Nackdelen är att den grafiska presentationen av intressenterna skapar då en 

statisk illusion av intressentkategorierna (Fassin 2010, s. 44).  

3.5.1 Intressenter 

Det går att definiera intressenter som en grupp eller individer som påverkas eller kan påverka en 

organisation (Fassin 2009, s. 116). Vilka intressenter företag väljer att sätta i fokus beror på 
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vilken verksamhet som bedrivs. Det är företagsledningen med deras mål som avgör vilka 

intressenter som är aktuella och hur de ska bemötas (Westholm (red.) 1982, ss. 84-85). Det finns 

många olika intressenter och därmed är det viktigt att välja ut de som är av störst vikt för 

verksamheten (Tagesson & Öhman 2010, s. 13). Generellt kan intressenter delas upp i två 

grupper. En grupp består av influerare (influencers) som har makt och är därmed viktiga för 

företaget. Den andra gruppen består av anspråkstagare (claimants) som har mindre makt och kan 

istället skadas av företagets handlingar (Fassin 2009, s. 116; Tullberg 2013, s. 128).  

Det kan även tilläggas att relationen mellan ett företag och dess intressenter förändras över tid. 

Därmed är varje intressentroll tillfällig och kontextbunden (Fassin 2010, s. 44). 

3.5.2 Sociala krafter 

Som stöd och underlag till intressentmodellen kan det även föras ett resonemang kring den 

förändring som sker i samhället, samt även inom redovisningsområdet, vilken kan förklaras av 

fyra sociala krafter. Nämligen opinion som finns både inom och utanför 

redovisningsprofessionen, tradition som är en etablerad redovisningspraxis, förnuft att kunna ur 

teori härleda god redovisning och politik som är en vilja att samhället ska via en förändring eller 

en icke-förändring kunna uppnå ett bättre tillstånd (Brorström 1997, ss. 114-115). I en värld som 

består av många olika människor, tjänar redovisningssystem således flera ändamål (Christensen 

2010, s. 1828), 

Enligt en komparativ studie av Aghimien, Mitchel och Overholser (2009, s. 111) är det 

ekonomiska, legala, politiska, utbildningsmässiga samt religiösa variabler som starkast influerar 

nationella redovisningssystem. Beroende av variablernas betydelse för individuella länder, 

betonas aspekterna olika. För att redovisningssystem ska förbli användbara och relevanta måste 

de därmed svara på och avspegla de kulturella, sociala, ekonomiska och politiska förhållanden 

som de verkar i (Aghimien, Mitchel & Overholser (2009, ss. 111-112). Inom den svenska 

redovisningseliten på 1980-talet definierar Jönsson (1994, ss. 342-348) följande 

intressentgrupper, nämligen redovisare, revisorer och rådgivare som har expertkompetens eller 

jobbar med redovisning, opinionsledare som analyserar, skriver om eller lär ut redovisning, 

regelproducenter som utvecklar och kodifierar redovisningsstandarder samt nya användare som 

avser ej professionella redovisare. 

3.5.3 Modifierad intressentmodell utifrån sociala krafter 

Nedan finns en tabell för hur sociala krafter och typ av intressent kan förklara BFN:s 

intressentgrupper för studien av god redovisningssed i grund- och huvudbokföring. Notera att 

begreppet regelproducenter har omtolkats till legala företrädare för att bättre passa studien. 

Detta på grund av att statliga myndigheter inte kan anses vara enhetliga regelproducenter 

avseende normgivning inom bokföringsområdet.  Istället företräder de en mer allmän lagstiftning 

inom vars ramar BFN bör förhålla sig till. Sådan lagstiftning kan exempelvis avse BrB och 

inkomstskattelag (1999:1229). I studiens sammanhang är det således BFN som är en central 

regelproducent. BFN är även enligt Nilsson (2010, s. 70) den viktigaste normbildaren på 

redovisningsområdet i Sverige, vars intressenter består av bland annat staten och näringslivet 

(Nilsson 2010, s. 145). I nedanstående tabell 3.1 redogörs det för hur kategoriseringen av de 

undersökta remissinstanserna har gått till och hur de i sådana fall hänförs till respektive 

intressentgrupp.  
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Social kraft Intressentgrupper inom 
den svenska 
redovisningseliten 

Typ av intressent  
(i relation till BFN) 

BFN:s intressentgrupper BFN:s intressenter  
(av studien valda) 

Politik Normgivare Influerare Statliga myndigheter EBM, 
Kammarrätten i 
Göteborg, SKV 

Opinion Opinionsledare  Influerare Forskningsinstitut Handelshögskolan 
vid Göteborgs 
universitet 

Tradition Redovisare, revisorer och 
rådgivare  

Influerare Redovisningsprofession BAS, FAR, RN, SIE, 
SRF 

Förnuft Användare Anspråkstagare Näringslivsorganisationer Bolagsverket, NNR, 
Svenskt näringsliv 

Tabell 3.1 BFN:s intressenter härledda ur sociala krafter, den svenska redovisningseliten samt 

typer av intressenter (egen tabell). 

Vi har således valt följande möjliga intressentgrupper för BFN: statliga myndigheter, 

forskningsinstitut, redovisningsprofession och näringslivsorganisationer. Studiens 

intressentgrupper där BFN står i centrum som normgivare tydliggörs av nedanstående figur 3.1 

som utgöt studiens modifierade intressentmodell, vilken har hämtat inspiration utifrån Fassin 

(2009, s. 115). 

 

Figur 3.1 Modifierad intressentmodell anpassad efter studien av god redovisningssed i grund- 

och huvudbokföring (egen figur) 

 

 

 

BFN

Statliga myndigheter: 

EBM, Kammarrätten i Göteborg, 
SKV

Forskningsinstitut:

Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet

Redovisningsprofession: 

BAS, FAR, RN, SIE, SRF

Näringslivsorganisationer:

Bolagsverket, NNR, 
Svenskt näringsliv
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4 Empiri 

I slutet av hösten 2012 skickade BFN ett utkast på förslag till ett nytt allmänt råd med tillhörande 

vägledning om löpande bokföring till 50 stycken av BFN valda remissinstanser och 

Justitiedepartementet för kännedom. Observera att remissinstanserna har ombetts att endast 

lämna synpunkter på BFN:s remitterade förslag och inte besvara några särskilda frågeställningar. 

Samtliga instanser har haft tre månader på sig att lämna synpunkter angående förslaget, där den 

28 februari 2013 var sista dagen för inlämning av remissvar till BFN (BFN 2012, ss. 3-4). Av alla 

remissinstanser på sändlistan var det 24 instanser som svarade, 6 instanser avstod från att lämna 

synpunkter och resterande 20 instansar svarade inte överhuvudtaget, deras status anses som 

okänd. Dessutom inkom det svar till BFN från personer som kan anses vara professionsmässigt 

engagerade inom ämnesområdet. Dessa fanns inte med på BFN:s sändlista (se bilaga 1 för 

sändlista och instanser). Samtliga remissvar finns att hämta på BFN:s hemsida
21

. 

I detta kapitel redogörs det för BFN:s remitterade förslag, de 12 undersökta remissinstanserna 

samt instansernas remissvar avseende förslaget. Samtliga valda remissinstanser kommer att 

presenteras i intressentgrupper utefter studiens modifierade intressentmodell (se avsnitt 3.5.3 för 

intressentmodellen).  

4.1 Ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring 

Under år 2010 påbörjade BFN ett projekt för att utforma ett samlat regelverk avseende BFL:s 

regler om löpande bokföring, verifikationer, arkivering, systemdokumentation samt 

behandlingshistorik (BFN 2011, ss. 1-2). I november 2012 beslutade nämnden att remittera ett 

utkast på detta regelverk som har utarbetats med hjälp av BFN:s kansliprojektgrupp och en 

arbetsgrupp med representanter från bland annat FAR, EBM, SRF, SIE-gruppen, och SKV (BFN 

u.å.b, s. 4).  

Förslaget till vägledningen består av nio uppdaterade kapitel som delas in under fem avsnitt. 

Första avsnittet består av inledande bestämmelser som behandlar tillämpning, definitioner och 

språk. Det andra avsnittet innefattar kapitel om den löpande bokföringen och dess presentation, 

tidpunkten för bokföring samt anläggningsregister. Avsnitt tre berör verifikationer och gemensam 

verifikation. Avsnitt fyra handlar om räkenskapsinformation och dess arkivering. Avslutningsvis, 

berör avsnitt fem systemdokumentation och behandlingshistorik (BFN u.å.a).  Förslaget 

innefattar tre typer av texter, nämligen lagtext, allmänna råd och kommentarer. Det remitterade 

utkastet innehåller även ett praktiskt exempel om bokföring av kontant försäljning, där ytterligare 

exempel kan senare komma att tas fram (BFN 2012, s. 1).   

BFN har två mål med det remitterade förslaget. Det ena målet är att nämndens kompletterande 

normgivning bygger på och hänvisar till gällande lagbestämmelser. Det andra målet är att 

reglerna är aktuella och adekvata utifrån den miljö som företagen verkar i idag. Därmed är även 

anpassade till företagens behov på ett underlättande sätt. BFN:s förhoppning är att det i sin tur 

kommer leda till ökad förståelse för den löpande bokföringen (BFN u.å.b, s. 2). BFN:s 

utgångspunkt har inte varit att ändra den nuvarande normgivningen, utan fokus har lagts på att 

                                                 

21
BFN (2013-04-12) Inkomna svar på remissen Bokföring. 

http://www.bfn.se/remisser/remissvar/Bokforing/remissvar-bokforing.aspx [2013-04-24] 
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tidigare oreglerade områden ska uppmärksammas och att nuvarande skrivningar ska förtydligas 

(BFN 2011, s. 1). Till följd av prop. 2009/10:235 om enklare redovisning har det dessutom 

genomförts förenklingar i BFL, vilka enligt BFN är i behov av allmänna råd (BFN 2012, s. 1). 

Nedan presenteras några av de större förenklingar som BFN föreslår i sitt remissutskick. 

Via en förenkling om senareläggning av bokföringen i 5 kap. 2 § 2 st. BFL föreslår BFN att 

tidpunkten för bokföringen ska kopplas till tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt. 

Samtidigt som bokföringen av affärshändelser ska få senareläggas till 45 dagar efter utgången 

månad eller 60 dagar om företaget har litet antal verifikationer (BFN 2012, ss. 1-2; BFN 2013, s. 

2).  

En annan förenkling i remissutskicket är upprättandet av en gemensam verifikation i 5 kap. 6 § 3 

st. BFL vid försäljning mot kontant betalning. Här föreslår BFN att en gemensam verifikation får 

användas om försäljningen har registrerats i ett kassaregister eller om försäljningen avser ett 

mindre belopp (BFN 2012, s. 2; BFN 2013, ss. 3-4). 

Vad gäller övriga ändringar i förslaget berör dessa bland annat bestämmelser om affärshändelser 

i annan valuta än redovisningsvalutan samt ej tagen hänsyn till fakturor i komprimerad form på 

lista eftersom dessa uppgifter arkiveras elektroniskt (BFN 2012, ss. 2-3). 

4.2 Studiens valda remissinstanser 

I nedanstående avsnitt redogörs det för studiens valda remissinstanser utefter deras placering i 

den modifierade intressentmodellen, som är anpassad efter studien av god redovisningssed i 

grund- och huvudbokföring med beaktning på BFN:s remitterade förslag på ett allmänt råd med 

tillhörande vägledning om bokföring (se figur 3.1). 

4.2.1 Statliga myndigheter 

Följande fyra remissinstanser klassificeras enligt studiens modifierade intressentmodell i 

intressentgruppen för statliga myndigheter. Detta då instanserna är myndigheter som ser till 

samhällets bästa, i enigheten med den politiskt sociala kraften, vilken utifrån Brorström (1997, ss. 

114-115) innefattar en vilja för samhället att uppnå ett bättre tillstånd. Myndigheter som 

exempelvis EBM vill minska ekonomisk brottslighet som missgynnar staten (EBM 2012, s. 4). 

Medan SKV skapar utrymme för den offentliga sektorns verksamhet genom finansiering från den 

privata sektorn via skatt (Lindencrona, Lodin, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal 2011, s. 1). 

Den rättsliga miljön tar således hänsyn till samhällets behov och kultur. Utifrån dessa influenser 

skapas regler och lagar (Aghimien, Mitchel & Overholser 2009, s. 99). På så sätt är staten en 

inflytelserik intressentgrupp för BFN, vars normgivning måste rätta sig efter lagens ramar då 

nämnden saknar föreskriftsrätt (Olsson 2010, ss. 25-27).  

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som består av bland annat åklagare, poliser och 

ekorevisorer som tillsammans jobbar med att utreda och förebygga ekobrott. För att effektivisera 

sitt arbete samarbetar organisationen med flera andra myndigheter. Tillsammans utvecklar och 
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fördjupar de den rättsliga kvaliteten i brottsutredningar. EBM utvecklar även nya metoder för 

utredning om allvarlig ekonomisk brottslighet
22

. 

Kammarrätten i Göteborg är en allmän förvaltningsdomstol med uppgift att avgöra tvister 

mellan enskilda och myndigheter. Vidare brukar kammarrätten utbilda jurister som genomgår 

domarutbildning samt yttra sig till regeringen över bland annat lagförslag
23

. 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för bland annat beskattning och har som uppgift att 

samla in skatt åt staten. Hur stora skatterna ska vara är beroende av den vilken regering Sverige 

har. Myndigheten är dock fristående vilket innebär att regeringen inte kan påverka enskilda 

personers eller företags skattefrågor
24

. 

4.2.2 Forskningsinstitut 

Remissinstansen nedan kategoriseras som forskningsinstitut i studiens intressentmodell. Som ett 

lärosäte, innehar Handelshögskolan vid Göteborgs universitet en opinion som finns både inne och 

utanför redovisningsprofessionen. Detta genom att analysera, skriva och lära ut om redovisning i 

enighet med Jönssons (1994, ss. 342-348) framtagna redovisningselit. Enligt Aghimien, Mitchel 

och Overholser (2009, ss. 103-104) är mål inom högre utbildningsväsenden att skapa ekonomisk 

effektivitet och främja social mobilitet. Eftersom denna remissinstans kan anses bedriva en slags 

forskning, vars förslag har en påverkan på näringslivet, medför detta ett inflytande på BFN.  

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har som mål att utbilda internationellt 

eftertraktade studenter och bedriva forskning som bidrar till att finna lösningar på komplexa 

problem. Via dialog och samarbete med bland annat näringslivet kan lösningar upptäckas 

snabbare
25

. På högskolan finns därmed ett antal forskningscentra som ofta bedriver sin forskning 

i nära samverkan med näringsliv och samhället
26

. 

4.2.3 Redovisningsprofession 

Studiens valda remissinstanser som kategoriseras under redovisningsprofessionen, har alla på ett 

eller annat sätt expertkompetens eller jobbar med redovisning, vilken bland annat innefattar även 

löpande bokföring. På så sätt etablerar dessa instanser redovisningspraxis i enighet med vad 

Brorström (1997, ss. 114-115) benämner som traditionsenlig social kraft. Eftersom en 

redovisningsrekommendation enligt Thorell (2008, s. 62) blir först erkänd när den är accepterad i 

praxis, innehar denna grupp av intressenter ett avgörande inflytande på hur BFN:s förslag på ett 

nytt allmänt råd kan bli bemött i praktiken. I denna intressentgrupp ingår även instanser som 

påverkar bokföringen via bokförings- och redovisningssystem.  

                                                 

22
 EBM (2011-02-18). Om oss. http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/ [2012-03-21] 

23
 Kammarrätten i Göteborg (2009-03-25). Kammarrätten. 

http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Kammarratten/ [2012-03-22] 
24

 SKV (u.å.). Om oss. http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss.4.65fc817e1077c25b832800015922.html 
[2012-03-22] 

25
 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (u.å.). Om Handelshögskolan. 

http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/ [2012-03-21] 
26

 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (2011-09-12). Forskningscentra. 
http://www.handels.gu.se/organisation/forskningscentra/ [2012-03-21] 
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BAS-kontogruppen kallas för BAS- intressenternas Förening och är en ideell förening. Syftet 

med organisationen är att ha hand om och utveckla BAS-kontoplanen samt förvalta produkter i 

anslutning till denna. Detta görs bland annat via underhåll, revidering och förbättring av BAS-

kontoplanen. Föreningen representeras av branschorganisationer, intresseföreningar samt statliga 

myndigheter 
27

. 

FAR ombildades år 2006 genom en fusion mellan Sveriges två revisorsföreningar, nämligen 

FAR och Sveriges Revisorsamfund. Idag är FAR en branschorganisation för revisorer och 

rådgivare, där syftet med verksamheten är att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen. 

Utvecklingen sker via rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. Tack vare den 

kunskap som finns inom organisationen via dess 6 500 medlemmar kan FAR ge näringslivet och 

samhället tydligare spelregler och tillförlitlig information
28

. 

Revisorsnämnden ansvarar för de prov som görs för att en revisor ska kunna bli en godkänd 

eller auktoriserad revisor. Vidare ansvarar RN för normerna god revisionssed och god 

revisorssed, vilka kvalificerade revisorer bör beakta vid sin revision. Utvecklingen av dessa 

normer sker via formella föreskrifter och särskilda uttalanden som ges av RN. Staten har dock 

som uppgift att se till att näringslivet har tillgång till godkända eller auktoriserade revisorer, eller 

registrerade revisionsbolag som kan revidera olika ekonomiska verksamheter
29

. 

SIE-gruppen är en intresseförening med syfte att utveckla och administrera SIE-standarden
30

. 

SIE är en datafil som används för att utbyta data mellan olika program som finns på den egna 

datorn och som kan skickas från företagaren till revisorn
31

. Större delen av föreningens 

representanter är den svenska programvaruindustrin samt redovisning och revisionsbranschen. 

Med användning av SIE-fil hämtas program och redovisningsdata på ett standardiserat sätt
32

. 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund är Sveriges ledande branschorganisation för 

redovisningskonsulter och bedriver en omfattande informations- och utbildningsverksamhet. SRF 

bevakar förändringar inom ekonomiområdet och påverkar lagstiftningen via remissarbeten och 

samarbeten med myndigheter och organisationer. SRF finns även representerat i flertalet 

normgivande organ som exempelvis BFN
33

. 

4.2.4 Näringslivsorganisationer 

Nedanstående instanser har placeras i intressentgruppen för näringslivsorganisationer eftersom 

organisationerna verkar för det svenska näringslivet och i många fall företräder ej professionella 

användare av bland annat BFN:s normgivning. Med ej professionella användare menas de som 

                                                 

27
 BAS-kontogruppen (u.å.). Om BAS. http://www.bas.se/om.htm [2012-03-21] 

28
 FAR (u.å.). Start/om oss. http://www.far.se/Om-oss/ [2012-03-21] 

29
RN (u.å.). Revisorsnämnden. http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html [2012-03-22] 

30
 SIE-gruppen (u.å.a). Om SIE-gruppen. http://www.sie.se/sie/home/showpage.php?page=groupgeneral [2012-03-

22] 
31

 SIE-gruppen (u.å.). Vad är SIE. http://www.sie.se/sie/home/home.php [2012-03-22] 
32

 SIE-gruppen (u.å.). Om SIE-gruppen. http://www.sie.se/sie/home/showpage.php?page=groupgeneral [2012-03-
22] 

33
 SRF (u.å.). SRF – den ledande organisationen! http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/om_srf [2012-03-

22] 
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inte har en expertiskompetens, likt intressenter inom redovisningsprofessionen. Det föreligger 

således ett starkt beroendeförhållande mellan användare, näringslivsorganisationer samt BFN. 

Detta på grund av att användarna av normgivningen, vilka representeras av 

näringslivsorganisationer kan påverkas nämnvärt av ändringar i BFN:s normgivning. Därmed bör 

dessa remissinstanser ses som anspråkstagande (se tabell 4.1). Trots att Bolagsverket är en statlig 

myndighet har den placerats i denna intressentgrupp, då instansen är verksam främst inom 

företagsamheten (Bolagsverket 2012).  

Bolagsverket har en myndighetsutövande funktion med bland annat registrering och granskning 

av årsredovisningar. Syftet med organisationen är att de ska jobba för att underlätta företagande. 

Vidare har Bolagsverket även en servicefunktion, en öppen faktabank med information om 

näringslivet för näringslivet. Hit kan alltså företagare vända sig om de behöver diverse 

upplysningar avseende företagande. För att ytterligare förenkla vardagen för företagare 

samarbetar bolagsverket med viktiga myndigheter som exempelvis SKV (Bolagsverket 2012). 

Näringslivets Regelnämnd är en oberoende och politisk obunden ideell förening som bildades år 

1982. Förenigen finansieras av sina medlemmar som består av 14 svenska 

näringslivsorganisationer och branschförbund vilka tillsammans representerar cirka 300 000 

företag. NNR förespråkar och verkar för enklare och mer företagsvänliga regler samt en 

minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU önskas från organisationens sida
34

. 

 

Svenskt Näringsliv företräder cirka 60 000 små, medel och stora företag i Sverige med 

uppdraget att bland annat se till att alla företag i Sverige ska ha de bästa förutsättningarna för att 

verka och växa. Verksamheten utvecklar nya idéer och tar fram förslag för att skapa ett bra klimat 

för företagsamheten, vilket bidrar till att fler startar företag, befintliga verksamheter växer och 

detta resulterar vid fler jobb år samhällsmedborgarna
35

. 

4.3 Intressentgruppernas inställning till BFN:s remitterade förslag 

I diagram 4.1 nedan följer en sammanfattning av de 12 utvalda remissinstansernas inställning till 

BFN:s förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring. För klassificering 

av intressentgruppernas respektive attityd under kategorierna i figuren, har nyckelord och/eller 

delar av meningar tagits ut från respektive instans remissvar i en särskild kodningstabell (se 

bilaga 2). Dessa nyckelord utgör grunden till remissinstansernas inställning; om de är för, emot 

eller önskar något liknande avseende ny vägledning för bokföring. Detta är grundat i 

remissvarens positiva eller negativ kritik.  

                                                 

34
 NNR (u.å.). Om NNR. http://www.nnr.se/om.html [2012-04-22] 

35
 Svenskt Näringsliv (u.å.) Om Svenskt Näringsliv. http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ [2012-03-22] 
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Diagram 4.1 De studerade remissinstansernas övergripande inställning till BFN:s förslag på ett 

nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring 

Utifrån diagram 4.1 kan det således utläsas att det är sammanlagt 33 % av de totalt undersökta 

remissinstanserna som vill införa BFN:s förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande 

vägledning om bokföring. Dessa intressentgrupper är näringslivsorganisationer som representeras 

av Bolagsverket, NNR och Svensk Näringsliv samt redovisningsprofession via RN. Vidare har  

50 % av de undersökta remissinstanserna särskilda synpunkter på förslaget men önskar införa 

något liknande. Dessa instanser tillhör intressentgrupper som redovisningsprofession via FAR, 

SRF samt SIE-gruppen och statliga myndigheter som representeras av EBM, Kammarätten i 

Göteborg samt SKV. Medan 8 % av studiens undersökta remissinstanser är helt enkelt emot 

BFN:s förslag. Denna intressentgrupp hör till forskningsinstitut som är Handelshögskolan vid 

Göteborgs universitet. Slutligen är det 8 % av undersökta remissinstanser som inte ger ett tydligt 

svar, utan lämnar enbart kritiska synpunkter avseende BFN:s remitterade förslag. Denna 

intressentgrupp är redovisningsprofessionen via BAS-kontogruppen. Uppmärksamma även att 8 

% i diagram 4.1 motsvarar en remissinstans av 12 valda, där 25 % motsvarar tre instanser 

(procenttalen är avrundade). 

4.3.1 Statliga myndigheter om BFN:s remitterade förslag 

Bolagsverket är en remissinstans som ser positivt på förslaget och har valt att inte lämna några 

synpunkter avseende förslagets struktur. Instansen anser dock att vägledningen inte behandlar 

frågan om hanteringen av elektroniskt upprättade årsredovisningar, vilka är att anse som 

räkenskapsinformation enligt 1 kap. 2 § BFL. Verket vill se ett förtydligande i vägledningen om 

huruvida en elektronisk årsredovisning, om den har överförs till annat material, kan förstöras 

efter utgången av det tredje året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. I detta 
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sammanhang önskar remissinstansen exempel och klargörande för hur en sådan elektronisk 

årsredovisnings ska upprättas, arkiveras samt överföras till annat format. Därtill vill Bolagsverket 

att det ska tydligt framgå i vägledningen att huvudregeln är, om inget annat avtalas, att 

räkenskapsinformationen följer den juridiska personen. Det vill säga att bolagets 

räkenskapsmaterial ska överlämnas till de nya aktieägarna. Avslutningsvis lämnar 

remissinstansen önskemål att ikraftträdandet av det allmänna rådet kopplas till ett räkenskapsår. 

EBM anser att BFN:s föreslagna allmänna råd med tillhörande vägledning har en överblickbar 

struktur då flera olika allmänna råd har samlats ihop till ett enda råd. Vid ett par tillfällen föreslår 

EBM även att koppla vissa definitioner i vägledningen till SKV:s föreskrifter.  

Vidare är EBM:s allmänna uppfattning att bokföring ske utan dröjsmål eftersom det ger bättre 

kontroll över den ekonomiska rörelsen samt att rättvisande bild kan säkerställas. Det är inte sällan 

som aktiebolag används som brottsvektyg och i komplicerande ärenden utreds det ofta vem som 

har ansvaret för bokföringen eller avsaknaden av en sådan, menar remissinstansen. EBM anser 

dock att BFN:s föreslagna tids- och beloppsgränser för senareläggning av bokföring i samband 

med momsredovisning är väl avvägda. Remissinstansen motsätter sig dock till att aktiebolag ska 

få möjlighet att senarelägga bokföringen upp till ett år. Deras uppfattning är även att 

momsperioden bör styra bokföringstidpunkten. Därtill anser EBM att det i vägledningen bör 

anges att senareläggningen av bokföringen inte bör tillåtas vid obeståndssituationer, konkurs, 

överlåtelse eller en verksamhets upphörande. Avslutningsvis skriver EBM att användningen av 

en gemensam verifikation ökar risken för ekonomisk brottslighet.  

Kammarrätten i Göteborg skriver att samlade lagtexter, allmänna råd och kommentarer bidrar 

till en användarvänlig produkt men att det finns utrymme för förbättring och utveckling av det 

remitterade förslaget. Remissinstansen anser att förslaget är omfattanden och ifrågasätter därtill 

om samtliga lagtexter ska vara med i vägledningen. Vidare riktar instansen kritik mot de många 

definitionerna som återkommer i flera sammanhang, vilket gör förslaget mer svårhanterligt än 

nödvändigt. Ett exempel på en sådan definition är begreppet affärshändelse. Vidare föreslår 

kammarrätten att en redaktionell översyn av förslaget och framtagning av exempel. Instansen 

anser att exempel inom löpande bokföring är av stor vikt då regler och principer på detta område 

inte är lätta att tillämpa på konkreta fall.  

Kammarrätten i Göteborg anser även att det behövs en vidareutveckling av god redovisningssed 

inom löpande bokföring, då detta har kommit i skymundan den senaste tiden. Samtidigt som 

utvecklingen inom detta område har de senaste årtiondena drivits av lagstiftare, snarare än BFN:s 

normgivning. Kammarrätten anser därmed att det är en central uppgift för BFN att med 

utgångspunkt i bestämmelserna i 5 kap. 1 § BFL, konkretisera vilka krav som ställs på ett företag 

samt vilka möjligheter den löpande bokföringen ska ge en extern granskare för att förstå vad som 

har hänt i verksamheten och hur resultat och ställning har utvecklas. Trots att det i vägledningen 

anges att ”kravet på precision av verksamhetens förlopp… inte [kan] ställas allt för högt…” (BFN 

u.å.a, s. 13). Remissinstansen menar att om det skulle visa sig att BFL ger ett otillräckligt stöd för 

regelverken, bör det initieras en översyn av lagstiftningen. Avslutningsvis föreslår kammarrätten 

att BFN ska fortsätta arbeta vidare med en inventering av de problem inom löpande bokföring 

som aktualiseras i domstolsprocesser. 
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SKV understryker att strukturen i det allmänna rådet och vägledningen är bra och logiskt. Verket 

försätter dock vidare med att föreslå ändringar och förtydligar av ord och begrepp. En önskan är 

bland annat att ordet rörelsens ska ersättas med företagets. SKV vill även att vissa definitioner i 

förslaget som exempelvis definitionen av kassaregister bör överensstämma med SKV:s 

föreskrifter.  Remissinstansen önskar likt Kammarrätten i Göteborg också fler särskilda 

kompletterande exempel. Dessutom lämnar SKV flertaliga synpunkter utefter vägledningens 

kapitelindelning; vad som då bör flyttas eller läggas till under respektive del i den föreslagna 

vägledningen samt om ett särskilt stycke i vägeldningen hellre utgör ett allmänt råd eller en 

kommentar.  

Vad gäller senareläggning av bokföring önskar SKV ett förtydligande gällande att verifikationer 

ska hållas ordnade så att man kan överblicka företagets resultat, ställning och förlopp. Det är 

viktigt för att bland annat bedöma om när ett aktiebolag behöver upprätta en 

kontrollbalansräkning. Eftersom verifikationer har en central roll i SKV:s kontrollverksamhet 

anser remissinstansen att vägledningen bör betona vikten av att en verifikation ska tjäna som 

bevis för an affärshändelse. Därtill skriver SKV att ett kassaregister inte kan ta ut både en 

gemensam verifikation och en kassajournal för presentation och registerordning. Denna 

information menar verket bör då tas bort från det remitterade förslaget.  

4.3.2 Forskningsinstitut om BFN:s remitterade förslag 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet anser att kommentera förslagets innehåll i detalj 

inte är väsentligt ur ett utbildningsperspektiv. Istället väljer lärosätet att lämna synpunkter utifrån 

ett mer konceptuellt perspektiv. Handelshögskolan anser att BFN har klippt och klistrat ihop den 

nya vägledningen från tidigare normgivning. BFN borde istället börja från grunden utan den 

befintliga normgivningen, menar remissinstansen som ändå är positiv till att normer kring 

löpande bokföring ses över. Även brist på exempel i remissversionen av det föreslagna allmänna 

rådet med tillhörande vägledning uppmärksammas. Instansen framhäver att exempel tenderar att 

följas mer i praktiken än den skriva texten. Därför menar Handelshögskolan att det hade varit 

bättre att remittera ett komplett förslag där även exempel ingår. Vidare påpekar instansen att BFN 

inte får skriva att företag är skyldiga att följa nämndens nuvarande normgivning som har arbetats 

in i det nya regelverket, som BFN har gjort i sin konsekvensutredning
36

. Eftersom BFN inte får 

ge ut några bindanden föreskrifter, menar Handelshögskolan att BFN inte får hänvisa till denna 

skyldighet. Utöver detta anser lärosättet att det saknas stöd för vissa påståenden i BFN:s 

konsekvensutredning som gjordes inför remissen. Vad denna remissinstans väljer att kommentera 

avseende förslagets normerande innehåll, är att förslaget på många områden ger mindre 

vägledning än tidigare och även mindre vägledning än vad det ger att läsa BFL med tillhörande 

förarbeten. 

4.3.3 Redovisningsprofession om BFN:s remitterade förslag 

BAS-kontogruppen fokuserar primärt på en enhetlighet mellan vägledningen, bokföringen och 

kontoplanen. Instansen föreslår exempelvis att för en systematiskindelning av affärshändelser kan 

BAS-kontoplanens kontogrupper användas. Remissinstansen föreslår då även att förslaget bör 

kompletteras med, om huruvida det är tillåtet för verksamheter att använda sig av ett så kallat 

                                                 

36
 Se BFN:s konsekvensutredning punkt 8 (BFN u.å.b, s. 3). 
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OBS-konto (observationskonto) som har införts i BAS-kontoplanen från och med år 2011. BAS 

påpekar även att begreppet standardkontoplan endast bör avse BAS-kontoplanen. 

Generellt anser remissinstansen att det allmänna rådet bör förtydligas med bland annat 

beskrivningar av särskilda praktiska innebörder eller kompletteras i vissa avseenden. BAS-

kontogruppen anser exempelvis att det är oklart vad BFN avser med verksamhetens förlopp, 

eftersom om ordet förlopp ges olika innebörd av BFN och i BFL kan det leda till problem vid 

fråga om bokföringsbrott.  

Vad gäller senareläggning av bokföring, välkomnar BAS-kontogruppen BFN:s föreslagna 

förenkling av synkronisering av bokföring och redovisning av mervärdesskatt för verksamheter 

med få transaktioner. BAS föreslår även att dessa verksamheter borde få möjlighet att redovisa 

årlig mervärdesskatt i samband med inlämning av självdeklaration och att bokföringen då får 

senareläggas till denna tidpunkt. Detta förutsätter dock en lagändring, påpekar remissinstansen. 

Därtill anser BAS att de kontanta in- och utbetalningarna som registreras i ett certifierat 

kassaregister bör undantas från kravet på bokföring senast på följande arbetsdag som anges i 5 

kap. 2 § BFL. Gruppen anser att bokföringen av aktuella affärshändelser då inte behöver ske i en 

separat kassabok. Dessutom anser BAS att det är orimligt och är långt utöver vad lagen kräver att 

i grundbokföringen bokföra affärshändelser i kronologisk ordning och samtidigt hänföra 

affärshändelserna till en särskild dag.  

FAR välkomnar BFN:s ambition och är positiv till BFN:s ansats med ny struktur i det 

remitterade förslaget men anser inte att strukturen är konsekvent och önskar därtill en ökad 

tydlighet i kommentarerna. Exempelvis blir det svåröverskådligt med definitioner på olika ställen 

i det allmänna rådet samt att det saknas definitioner av grundläggande begrepp som exempelvis 

ställning och resultat. I detta sammanhang anser FAR att BFN bör hålla sig till de begrepp som 

finns i BFL, samtidigt som vägledningen skulle blir mer användarvänlig om begreppen 

grundbokföring och huvudbokföring används istället för presentation i registreringsordning och 

presentation i systematisk ordning
37

. FAR uppmärksammar även bristen på exempel i förslaget 

och påpekar att dessa är ett viktigt komplement. Vidare noterar FAR att även om BFL inte är 

uppdaterad vad gäller tekniska utvecklingar som bland annat molnet-arkivering, är det ändå 

önskvärt om BFN kunde inkludera sådana i vägledningen. 

Vad gäller senareläggning av bokföring anser FAR att det enligt BFL är en undantagsregel och då 

bör behandlas som en sådan i det remitterade förslaget. Om det därtill läggs en fokus på 

mervärdesskatten i bokföringen uppfattar FAR att BFN ser SKV som en primär intressent. 

Remissinstansen önskar vidare att det i förslaget tydliggörs, att huvudregeln för alla 

bokföringsskyldiga är att bokföringen ska ske så snart det är möjligt. Dessutom skulle en sådan 

senareläggning innebära en ökad arbetsbörda för FAR:s medlemmar. Företag som anlitar 

redovisningskonsulter är då beroende av att konsulterna kan hantera sina uppdrag med fortsatt 

hög kvalitet. FAR anser också att möjligheten med senareläggning av bokföringen urholkar 

begreppet förlopp som förekommer i 5 kap. 1 § BFL.  

                                                 

37
 Se 5 kap. 1 § BFL 
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Vidare anser FAR att BFN har tagit för mycket av SKV:s regler vad gäller kassaregister i det 

allmänna rådet. Då dessa regler är en kontrollagstiftning bör de inte finnas med i ett allmänt råd 

från BFN. Ytterligare anser FAR att förslaget bör kompletteras med vägledning om 

systemdokumentation då 5 kap. 11 § BFL inte ger en tillräcklig vägledning om vad som ska ingå 

i utformningen av systemdokumentation respektive behandlingshistorik. Avslutningsvis anser 

FAR att frågan om när en post är bokförd inte är besvarad i det remitterade förslaget och att det 

saknas fokus på hur bokföringen ska skötas löpande under året. Detta enligt remissinstansen är en 

central fråga för att det ska vara tydligt för hur rättelser eller ändringar ska ske. 

RN är positivt inställt till BFN:s rubricerade förslag och välkomnar det utan några invändningar. 

Nämnden föreslår även att ikraftträdandet bör kopplas till ett räkenskapsår, mot bakgrund av att 

vissa nya regler som senareläggning av bokföring har lagts fram. 

SIE-gruppen anser att den föreslagna normgivningen är alltför klåfingrig och detaljerad. Istället 

borde BFN:s fokusera på BFL:s huvudavsikter. Det vill säga ett adekvat intressentskydd som står 

i proportion till omfattningen på företagets verksamhet. SIE-gruppen tycker att inom ramen av 

BFL borde den bokföringsskyldige ges större friutrymme, men på grund av BFN:s delvis 

ålderdomliga detaljreglering påverkar det hämmande på den moderna utvecklingen av 

bokföringsprogram samt förenklingen av administration. I detta sammanhang ifrågasätter SIE-

gruppen BFN:s rätt att inskränka det friutrymmet som ges av BFL, exempelvis vid rättelse av 

bokförd post. Vidare framtar instansen olika begrepp som enligt dem har en oklar definition eller 

inte alls behöver definieras i normgivningen, exempel på dessa är bokförd post respektive 

redovisningsperiod.  

SIE-gruppen anser att BFN bör ta hänsyn till den praxis som har etablerats inom 

redovisningskonsultbranschen, där det rekommenderas att en rättelse bör ske i den period som 

felet uppkom. Det är således revisionsprogrammen och revisionsmetoder som bör utvecklas och 

inte redovisningsprogrammen som ska baklängesutvecklas. I detta sammanhang anser SIE-

gruppen att det även är otydligt när en registrerad (preliminärbokförd) affärshändelse övergår till 

att vara en bokförd post. Dessutom att det är angeläget om att förtydliga begreppet verifikation, 

eftersom SIE-gruppen anser att begreppet i det allmänna medvetandet kan stå både för den 

bokförda posten som för själva underlaget. Avslutningsvis anser denna remissinstans att inom 

ramen av BFL borde det kunna formuleras enklare krav för den systematiska redovisningen 

(huvudbokföringen). Avslutningsvis föreslår remissinstansen att de föreslagna reglerna bör träda i 

kraft i samband med ett årsskifte. 

SRF ser fram emot BFN:s allmänna råd med tillhörande vägledning och anser att strukturen i 

vägledningen är bra men önskar större konsekvens vad gäller innehåll och syfte i inledningarna 

av kapitlen. Samtidigt som instansen noterar att det behövs en del arbete med den juridiska 

korrektheten. SRF efterlyser även fler exempel i förslaget eftersom det ger en bra förklaring till 

hur de allmänna råden ska tolkas. Vid avsaknaden av dessa kan det hända att det finns en 

skiljaktighet mellan BFN:s avsikt med en särskild regel och remissinstansernas tolkning av 

densamma. Därmed anser SRF att det är viktigt att regelverket är tydligt. Eftersom det 

remitterade förslaget dock återanvänder den tidigare normgivningen, följer med det enligt 

remissinstansen en del otydligheter. Generellt anser SRF att den löpande bokföringen fungerar 

idag i praktiken. 
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Vidare anser SRF att det inte ges något tydligt svar i förslaget på hur kravet i 5 kap. 1 § BFL på 

att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat ska tolkas. Det är en så pass viktig 

fråga enligt SRF, att vissa delar i det föreslagna rådet inte kan förstås utan ett förtydligande av 

denna betydelse. Att BFN i det allmänna rådet skriver att kravet på precision av verksamhetens 

förlopp inte kan ställas allt för högt på grund av det inte finns bestämmelser om bland annat 

periodiseringar i BFL, ifrågasätts av SRF. Inte heller ger förslaget ett tydligt svar, enligt 

remissinstansen när något kan anses vara bokfört. Därtill har SRF en uppfattning om att det av 

normgivningen bör framgå att det kan vara nödvändigt att bokföra andra poster än 

affärshändelser för att få den överblick som krävs. SRF anser även att det av praktiska skäl bör 

vara förenligt med god redovisningssed att använda ett så kallat observationskonto. Då företag 

nyttjar detta konto när de inte vet vad något ska bokföras på. 

4.3.4 Näringslivsorganisationer om BFN:s remitterade förslag 

Denna intressentgrupp ger inga särskilda åsikter kring det remitterade förslagets struktur och 

normerande innehåll. NNR tillstyrker förslaget och skriver inget mer om vad de anser om det 

allmänna rådet med tillhörande vägledning om bokföring. Även Svenskt Näringsliv tillstyrker 

utkastet och kommenterar endast att det är viktigt att det allmänna rådet kompletteras med fler 

exempel för att underlätta tillämpningen. Dessutom ser Svenskt Näringsliv positivt på att BFN 

ger ut ett samlat regelverk med vägledning och lagtext. 

4.3.5 Remissinstansernas inställning till förslagets struktur och annan formalia 

Tabell 4.1 nedan bygger på förekommande nyckelord i remissinstansernas svar. 
Remissinstanserna anser att BFN:s 
förslag till allmänt råd: 

Remissinstanser Antal 

saknar tydlighet Bolagsverket, FAR 2 

bör kopplas till räkenskapsår Bolagsverket, SIE-gruppen, RN 3 

har bra struktur EBM, SKV, SRF 3 

bör utgå från SKV:s föreskrifter EBM, SKV 2 

är användarvänlig Kammarrätten i Göteborg 1 

har bristande begreppshantering BAS-kontogruppen, FAR, Kammarrätten i Göteborg, SIE-
gruppen, SKV 

5 

är för detaljerad Kammarrätten i Göteborg, SIE-gruppen 2 

bör innehålla fler exempel BAS-kontogruppen, FAR, Handelshögskolan i Göteborg, 
Kammarrätten i Göteborg, SKV, SRF, Svenskt Näringsliv 

7 

har bristande struktur FAR, SKV, SRF 3 

har bristande koncept Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1 

bygger på tidigare normgivning Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, SRF 2 

bör hållas inom BFL:s ramar FAR, Handelshögskolan vid Göteborgsuniversitet, SIE-
gruppen 

3 

bör anpassas till modern utveckling FAR, SIE-gruppen 2 

bör fokusera på intressentskydd FAR, SIE-gruppen 2 

bör förenkla administration SIE-gruppen 1 

Tabell 4.1 Sammanfattande tabell över remissinstansernas inställning till förslagets struktur, 

begrepp, förtydliganden, exempel och annan formalia. 
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Dessa nyckelord grundas i ovanstående genomgång av intressentgruppernas inställning till BFN:s 

remitterade förslag (se bilaga 3 för kodningstabell). Av tabellen framgår det att flest av de 

undersökta remissinstanserna, nämligen BAS-kontogruppen, Handelshögskolan i Göteborg, FAR, 

SKV och SRF anser att det saknas exempel i BFN:s föreslagna allmänna råd. Vidare anser FAR, 

Kammarrätten i Göteborg, SIE-gruppen och SKV att förslaget har en bristande 

begreppsanvändning, där instanserna önskar att begrepp läggs till, tas bort eller förtydligas. 

Bolagsverket, FAR och SRF är de remissinstanser som anser att förslaget saknar tydlighet. Det 

vill säga att det saknas tydliga svar vad gäller särskilda bokföringsfrågor och konkretiseringar i 

råd och kommentarer.  Remissinstanserna EBM, SRF och SKV anser dock att förslaget har en bra 

struktur och är därmed enkelt att följa. Bolagsverket, RN och SIE-gruppen är de remissinstanser 

som tydligt påpekar i sina svar att de önskar att förslagets ikraftträdande bör kopplas till ett 

räkenskapsår.  Förslaget är användarvänligt enligt Kammarrätten i Göteborg som även 

tillsammans med SIE- gruppen tycker att förslaget ändå är för detaljerat. Notera att NNR har valt 

att inte lämna några synpunkter förutom att de tillstryker förslaget, vilket framgår ur diagram 4.1. 

4.3.6 Remissinstanserna inställning till förslagets normerande innehåll 

Diagram 4.2 visar en sammanfattning av det innehåll i BFN:s förslagna allmänna råd som 

remissinstanserna väljer att fokusera på i sina svar. Uppdelningen över det normerande innehållet 

i tabellen bygger främst på avsnittsuppdelningen i BFN:s remitterade förslag (se bilaga 4 för 

kodningstabell). Diagrammet visar att 67 % av undersökningens 12 remissinstanser har valt att 

kommentera asvnittet i förlaget om den löpande bokföringen och därmed i vissa fall även 

senareläggning av bokföring. Remissinstanserna som ingår i denna procentsats är BAS-

kontogruppen, FAR, EBM, Kammarrätten i Göteborg, RN, SIE-gruppen, SKV och SRF. Här är 

det även vanligt förekommande att instanser tillskriver vikten av att reglerna kring löpande 

bokföring tydliggörs. 

 

Diagram 4.2 Sammanfattande diagram över vilka delar i det remitterade förslaget valda 
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Verifikationer behandlas av 33 % av remissinstanser som är FAR, EBM, SIE-gruppen och SKV. 

Avsnittet om tillämpning, definitioner och språk behandlas av 58 % av undersökta 

remissinstanser. Dessa är BAS-kontogruppen, FAR, EBM, Kammarrätten i Göteborg, SIE-

gruppen, SKV och SRF. I detta hänseende anser flertalet av dessa instanser att BFN:s remitterade 

förslag har en bristande begreppshantering (se tabell 4.1). BAS-kontogruppen, FAR och SKV (25 

%) tar också upp åsikter kring systemdokumentation och behandlingshistorik. Det är ytterligare 

25 % som väljer att inte lämna några specifika åsikter kring normerande innehåll i förslaget. 

Dessa är Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, NNR samt Svenskt Näringsliv. 

Bolagsverket och SIE-gruppen har lagt fokus på bland annat räkenskapsinformation och dess 

arkivering (17 %). Annat som har tagits upp av remissinstanserna BAS-kontogruppen och SRF, 

vilket då ej behandlas i BFN:s  remitterade förslag avser användning av ett observationskonto. 

Detta motsvarar 17 % av 12 undersökta remissvar. Således har FAR och SKV kommenterat 

merparten av BFN:s remitterade förslag. 

4.3.7 Remissinstanserna perspektiv avseende förslaget 

Flertalet av de undersökta remissinstanserna har även valt att kommentera utkastet till det 

allmänna rådet med tillhörande vägledning utifrån sina egna perspektiv. Exempelvis påpekar 

Kammarrätten i Göteborg ordagrant att instansen svarar utifrån ett domstolsperspektiv. Utifrån 

remissvaret från EBM får man ett intryck av ett brottsbekämpande perspektiv vad gäller särskilda 

synpunkter, även Bolagsverket som inte uttrycker särskilt perspektivtillhörande fokuserar sitt 

remissvar främst på frågor kring årsredovisning.  Här nedan presenteras respektive remissinstans 

perspektiv på BFN:s remitterade förslag. Remissvaren från RN och NNR är allt för kortfattade 

för att få uppfattning om deras perspektiv på BFN:s rubricerade remiss. Fält med stjärna (*) i 

nedanstående tabell 4.2 innebär att remissinstansens perspektiv har härletts ut svarets kontext, till 

skillnad från fält utan stjärna vilket innebär att instanserna själva beskriver sitt perspektiv. 

Studiens valda remissinstanser Instansernas perspektiv på BFN:s förslag  

Statliga myndigheter 

Bolagsverket Årsredovisning* 

Ekobrottsmyndigheten, EBM Brottsbekämpning 

Kammarrätten i Göteborg Domstol 

Skatteverket, SKV Skatt* 

Forskningsinstitut  

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Koncept 

Redovisningsprofession 

BAS-kontogruppen Kontoplan 

FAR Redovisnings-/bokföringskonsult* 

Revisorsnämnden, RN - 

SIE-gruppen Redovisningsprogram* 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF Redovisningsrådgivning* 

Näringslivsorganisationer 

Näringslivets Regelnämnd, NNR - 

Svenskt Näringsliv Tillämpning* 

Tabell 4.2 Remissinstansernas perspektiv på BFN:s förslag om ett nytt allmänt råd 
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5 Analys 
Enligt 4 kap 2 § BFL är god redovisningssed av stor vikt för att bokföringsskyldigheten ska 

kunna fullgöras på ett korrekt sätt. Trots det indikerar den teoretiska referensramen och empirin i 

denna studie på att det är svårt att skapa sig en tydlig bild av vad god redovisningssed egentligen 

är. Därmed även på vilket sätt bokföringsnormgivningen i sådana fall förhåller sig till seden. 

Studien anvisar på att det ibland är svårt att avgöra inom vilka ramar den bokföringsskyldige och 

normgivaren bör hålla sig inom för att vara BFL till lags. I denna studie har valda 

remissinstansers synpunkter på BFN:s förslag om ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning 

om bokföring varit i fokus. I nedanstående avsnitt analyseras förslagets remissvar i förhållande 

till studiens teoretiska referensram. 

5.1 Intressentgruppernas inställning till BFN:s nya allmänna råd 

BFN:s kontextuella samhälle representeras av studiens 12 undersökta remissinstanser och deras 

synpunkter avseende BFN:s förslag. Detta följer av instansernas respektive placering i studiens 

modifierade intressentmodell som har härletts ur sociala krafter (se avsnitt 3.5). Denna beaktning 

av politik, opinion, tradition och förnuft medför att remissinstansernas åsikter avseende förslaget 

i första hand kommer utifrån deras respektive praxisperspektiv. Därmed är relationen mellan 

BFN och dess intressenter olika och är beroende av det sättet respektive intressent kommer i 

kontakt med löpande bokföring eller med frågor kring den. Kontexten av respektive remissvar 

kan således utläsas i tabell 4.2, där det påvisas att remissinstanserna har olika 

granskningsperspektiv på BFN:s föreslagna allmänna råd. Detta möjliggör en översyn av hur 

BFN:s förslag uppfattas i praktiken ur flertalet sammanhang och därmed hur det praktiskt kan 

komma att påverka god redovisningssed ur särskilda vinklar. Följaktligen har de undersökta 

remissinstanserna valt att inte kommentera BFN:s alla föreslagna ändringar (se diagram 4.2), utan 

istället lämnar synpunkter på vad som är av intresse för dem enskilt.  

5.1.1 Statliga myndigheter 

EBM, Kammarätten i Göteborg samt SKV anser att ett nytt allmänt råd med vägledning för 

löpande bokföring behövs, dock med vissa ändringar och förbättringar på utkastets nuvarande 

form. Mycket fokus av dessa tre instanser läggs på att förslaget inte definierar begrepp och 

tillämpningar, vilka kan vara viktiga för brottsbekämpning samt bedömning av resultat och 

ställning för kontrollerande verksamheter (se avsnitt 4.3.1). Således väljer EBM, Kammarätten i 

Göteborg och SKV i förekommande fall att främst kommentera ändringar i förslaget som avser 

löpande bokföring och däribland senareläggning av bokföring. EBM samt SKV lämnar även 

synpunkter avseende användningen av en gemensam verifikation, där SKV dessutom lämnar mer 

generella synpunkter kring verifikationer (se diagram 4.2).  

Den relativt positiva inställningen till BFN:s förslag inom denna intressentgrupp kan förklaras av 

att instanserna är beroende av tydliga regler för löpande bokföring. Detta för att kunna fullfölja 

sina kontrollerande verksamhetsfunktioner. Verksamheten i samtliga remissinstanser som ingår i 

denna intressentgrupp grundar sig på att den bokföringsskyldige följer den gällande lagstiftningen 

vid registrering av affärshändelser i sitt företag. Detta gör att de alla har en gemensam nämnare, 

nämligen tydligare regler som är enkla att tillämpa både för den bokföringsskyldige vid löpande 

arbete och för kontrollerande verksamheter i uppföljningssyfte. Det rör sig således om fullbordan 
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av även andra lagar än BFL, vilka blir beroende av att bokföringsskyldigheten sker i enighet med 

god redovisningssed som det följer av 4 kap. 2 § BFL.   

I detta sammanhang är det även viktigt att notera att både EBM och SKV har via en arbetsgrupp 

hjälpt att utveckla BFN:s utkast på ett nytt allmänt råd (BFN u.å.b, s. 4). Eftersom dessa 

remissinstanser har ytterligare synpunkter av varierande kritik på förslaget, trots att de var med 

om att sammanställa det, kan det ses som att BFN i detta hänseende har varit försiktig och beaktat 

syftet med bokföringen ur fler vinklar
38

. Däremot kan det finnas incitament för staten att via BFN 

som är en statlig myndighet att påverka underlaget för inkomstbeskattningen
39

. Detta görs väldigt 

tydligt i och med att BFN (2012, ss. 1-2) via det föreslagna allmänna rådet vill koppla tidpunkten 

för bokföringen med tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt. 

5.1.2 Forskningsinstitut 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som ingår i denna intressentgrupp är helt emot det 

remitterade förslaget i sin nuvarande form. Istället anser remissinstansen att BFN bör börja från 

grunden, utan att ta hänsyn till den äldre normgivningen. I detta sammanhang är det viktigt att 

påpeka att lärosätet väljer att granska BFN:s remitterade förslag utifrån ett konceptuellt 

perspektiv. Instansen anser nämligen att förslagets innehåll inte är väsentligt ur ett 

utbildningsperspektiv och då lämnar inga synpunkter avseende dess normerande innehåll. Med 

tanke på att det bör ingå i lärosätets verksamhet att bland annat analysera, skriva om eller lära ut 

redovisning är det något avvikande att förslagets innehåll då inte skulle vara väsentligt ur ett 

utbildningsperspektiv. Via sin verksamhet bör lärosätet kunna influera främst den kommande 

redovisningsprofessionen men även de övriga intressentgrupperna när de studerande individerna 

vidare tar sig ut i arbetslivet. Som tidigare nämnt i kapitel 1, finns det enligt Inanga och 

Schneider (2005, s. 239) stora gap inom redovisningsområdet mellan utbildning, forskning och 

praxis. Det är därför viktigt att det finns en sammanhörighet mellan forskning och normgivning. 

Via ett sådant uttalande ger sig lärosättet dock ett anspråkstagande status i förhållande till BFN. 

Remissinstansen har dock i själva verket möjlighet att grundligt påverka och influera flertalet 

olika intressentgrupper genom sin verksamhet, vilken är då avhängig de grunder och normer som 

lärosätet väljer att utgå från (se tabell 4.1). Sådan normgivning skulle förslagsvis kunna vara 

BFN:s normprodukter.  

5.1.3 Redovisningsprofession 

Inom denna intressentgrupp är inställningen till BFN:s remitterade förslag blandad. Det är dock 

övervägande att remissinstanserna ser positivt på ett nytt allmänt råd med vägledning. RN är den 

instans inom denna grupp som är helt för att utkastet införs. Samtidigt som BAS-kontogruppen, 

likt de resterande remissinstanserna i denna intressentgrupp är kritisk mot förslaget, lämnar 

instansen dock inget tydligt svar om huruvida det bör införas eller inte. FAR, SIE- gruppen och 

SRF välkomnar det remitterade förslaget, dock har de en del åsikter och förslag om hur utkastet 

skulle kunna förbättras både begrepps- och tillämpningsmässigt. Inom denna intressentgrupp har 

därmed flest remissinstanser behandlat tillämpning av förslaget, dess definitioner och språk i sina 

respektive remissvar. Vidare har majoriteten lämnat åsikter kring löpande bokföring och 

                                                 

38
 Jfr Andersson, Dahlqvist & Elofsson 2011, s. 16-18 

39
 Jfr Johansson 2004, s. 222 
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däribland senareläggning av bokföring (se diagram 4.2). SRF är dock den enda remissinstans i 

denna grupp som ordagrant skriver att de anser att dagens bokföring ändå fungerar i praktiken. 

Att denna grupp inte har enhetlig inställning till utkastet är förståligt då de representerar olika 

slags rådgivning och konsultation inom redovisningsbranschen, vilket gör att olika företeelser blir 

olika viktiga. Då dessa remissinstanser kommer i kontakt med bokföringsfrågor på lika sätt, visar 

det på att instanserna är främst kontextbundna till sina egna verksamheter och inte nödvändigtvis 

den övergripande kontexten som förekomma inom en särskild intressentgrupp. Följaktligen blir 

det uppenbart att verkligheten är mycket mer komplex än intressentmodellens grafiska 

illustration, detta med utgångspunkt i resonemang utvecklat av Fassin (2009, s. 119). I detta 

sammanhang blir det även viktigt att beakta att denna intressentgrupp består av flest 

remissinstanser jämfört med studiens resterande tre grupper. Däremot behandlar BFN:s 

remitterade förslag just löpande bokföring och är då i behov av att bli analyserat av specialister 

verksamma inom redovisningsområdet. Det kan därför inte ses som annat än positivt att 

övervägande remissinstanser tillhör intressentgruppen redovisningsprofession. Detta då de bör ha 

störst inblick i var och hur den löpande bokföringen bör förbättras både teoretiskt och praktiskt. 

Här är FAR och SRF troligtvis de instanser som har mer erfarenhet av hur löpande bokföring 

sköts bland bokföringsskyldiga och har därmed mest fokus på hur den löpande bokföringen ska 

kunna tydliggöras i normgivningen. SIE-gruppen och BAS-kontogruppen kan däremot anses vara 

mer tekniskt och standardiserings lagda. Även RN bör ha insikt i hur bokföringsskyldiga 

vanligtvis handskas med det löpande arbetet ur ett externt perspektiv. Eftersom nämnden är 

ansvarig för godkännande av revisorer vilka i sin tur tillämpar BFN:s normgivning om huruvida 

bokföringsskyldiga har fullgjort sin plikt eller inte. Därför blir det något konfunderade att RN 

väljer att inte lämna ett utförligare remissvar. Även om RN inte har särskilda synpunkter 

avseende det normerande innehållet borde förslagets användarvänlighet ändå vara av intresse för 

nämnden.  

FAR är också en av de remissinstanser som har hjälpt med att utveckla BFN:s utkast avseende 

detta föreslagna allmänna råd (BFN u.å.b, s. 4). Till skillnad från tidigare nämnda EBM och SKV 

tycker branschorganisationen att BFN har tagit för mycket av SKV:s regler i det allmänna rådet 

(se avsnitt 5.1.1). Utifrån detta sammanhang förefaller BFN sätta SKV som en primär intressent 

av löpande bokföring, när bland annat Högsta domstolen NJA 2007 s. 451 anförde att det är 

centralt för en rad intressentgrupper i samhället att bokföringsskyldigheten fullgörs på ett riktigt 

sätt. 

5.1.4 Näringslivsorganisationer 

Intressentgruppen för näringslivsorganisationer består av tre remissinstanser som jobbar för 

näringslivet, där samtliga instanser vill införa BFN:s föreslagna allmänna råd med tillhörande 

vägledning. NNR väljer att tillstryka utkastet utan att ifrågasätta BFN:s ändringar. Medan 

Svenskt Näringsliv håller med om att ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning behövs, 

men önskar kompletterande exempel. Båda dessa remissinstanser är fåordiga vad gäller BFN:s 

remitterade förslag men inte desto mindre positivt inställda. Även Bolagsverket välkomnar 

BFN:s remitterade förslag utan några större invändningar och väljer därmed att endast lämna 

synpunkter på räkenskapsinformation. Både ur ett kontrollerandeorgans perspektiv vad gäller 

vikten av förstörelse av räkenskapsinformation men även ur ett företagsfrämjande syn med 

beaktning på att räkenskapsinformation ska vara den nya ägaren lätt tillgänglig.  



- 42 - 

 

Den positiva inställningen till BFN:s utkast inom denna intressentgrupp kan möjligen bero på att 

remissinstanserna anser att förslaget kommer att underlätta för de bokföringsskyldiga. Då 

samtliga instanser inom gruppen näringslivsorganisationer jobbar med att främja 

företagsamheten, ser de troligtvis endast fördelar med att BFN lägger fokus på att förtydliga den 

löpande bokföringen. BFN representerar även näringslivet via företrädare från bland annat 

Föreningen Svenskt Näringsliv (Johansson 2010, s. 68). Detta kan utgöra en anledning till varför 

Svenskt Näringsliv då möjligen väljer att inte lämna några särskilda synpunkter. Remissinstansen 

kan eventuellt ha påverkat förslagets innehåll under framtagning.  

5.2 BFN:s normgivande ramar 

Bestämmelserna i BFL är inte uttömmande och på så sätt antar karaktären av ramlag. Således 

innehåller BFL endast grundläggande regleringar som måste fyllas ut med kompletterande 

normgivning via hänvisningen till god redovisningssed i 4 kap. 2 § BFL (Nilsson 2010, s. 47). 

Enligt Hydén (1984, s. 2) behöver dock en ramlag inte nödvändigtvis kompletteras med fler 

rättsregler. BFN (2011, s. 1) påpekar även att nämndens utgångspunkt med det framtagna 

förslaget på ett nytt allmänt råd inte har varit att ändra den nuvarande normgivningen, utan 

snarare att uppmärksamma tidigare oreglerade områden och förtydliga nuvarande skrivningar. 

För att dessa på så sätt anpassas till gällande lagstiftning. Inte desto mindre föreslår nämnden i sin 

remiss nya ändringar till följd av förenklingar i BFL. I detta hänseende ifrågasätter vissa 

remissinstanser BFN:s rätt att inskränka det utrymmet som ges av BFL. SIE-gruppen menar 

exempelvis att BFN bör primärt fokusera på BFL:s huvudavsikter, nämligen att skapa ett adekvat 

intressentskydd. FAR anser att en senareläggning av bokföringen enligt BFL är en 

undantagsregel och bör behandlas som en sådan. Samtidigt som branschorganisationen även 

skriver att BFN bör hålla sig till de begrepp som finns i BFL. Även om BFN (u.å.b, ss. 1-2) 

påpekar att normgivningen inom bokföringsområdet behöver anpassas till de ramar som BFL 

anger, verkar det utifrån remissinstansernas inställning till det remitterade förslaget att BFN i en 

viss bemärkelse har överskridit dessa ramar. Således är det av stor vikt att normgivaren har 

förståelse för var och när lagen behöver fyllas ut, då det normativa innehållet i lagen förskjuts 

enligt Hydén (1984, s. 13) från den politiskt valda riksdagen till icke folkvalda representanter. 

Följaktligen kan legitimiteten med BFN:s normgivning vara avhängig intressenternas inställning 

till normprodukten.  

Vidare menar SIE-gruppen att BFN:s ålderdomliga detaljreglering verkar hämmande på den 

moderna utvecklingen av bokföringsprogram samt förenklingen av administration. Även FAR 

ansluter sig till detta och noterar att det vore önskvärt om BFN kunde inkludera nya tekniska 

utvecklingar i vägledningen. Bolagsverket noterar vidare att vägledningen inte behandlar 

hanteringen av elektroniskt upprättade årsredovisningar, som är att anse som en ny utveckling 

inom redovisningsområdet. Meningen med ramlagstiftning är att det ska vara flexibelt att anpassa 

gällande normgivning till utvecklingen på redovisningsområdet (Asp 1998, s. 1; 

Justitiedepartementet 1999, s. 182; SKV 2012, s. 56). Grundat i undersökta remissvar, verkar 

BFN inte ha lyckats hantera detta på ett tillbörligt sätt. BFN:s ena mål med det remitterade 

förslaget är nämligen att reglerna i utkastet ska vara aktuella och adekvata utifrån den miljö som 

företagen verkar i idag (BFN u.å.b, s. 2). 

BFN:s utgångspunkt om att förtydliga nuvarande skrivningar via det föreslagna allmänna rådet 

bör även uppmärksammas särskilt. Detta på grund av att många av de undersökta 
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remissinstanserna väljer att peka bland annat på bristande begreppshantering i utkastet (se tabell 

4.1). SIE-gruppen påpekar bland annat att den föreslagna normgivningen är alltför klåfingrig och 

detaljerad. Medan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet menar att förslaget på många 

områden ger mindre vägledning än tidigare, samt även mindre vägledning än vad det ger att läsa 

BFL med tillhörande förarbeten. Därtill anser SRF, likt lärosätet, att eftersom det remitterade 

förslaget återanvänder den tidigare normgivningen, följer med det även en del otydligheter. 

Generellt menar SRF att den löpande bokföringen som finns idag fungerar i praktiken. Således 

kan det förefalla som att BFN, genom att förtydliga och förenkla sin normgivning till en mer 

förenklad BFL har paradoxalt nog istället försvårat vissa tillämpningsområden. Detta via införing 

av enklare begrepp och regler vilka kan uppfattas som allt för nya och okända. I fråga om 

ramlagstiftning kan det följaktligen föreligga två primära tolkningar av detta, att 

remissinstanserna anser att BFN bör författa ett mer uttömmande normpaket eller att nämnden 

inte har fullgjort sin huvudsakliga uppgift med det föreslagna allmänna rådet.  

Kammarrätten i Göteborg är dock den enda remissinstans som då förtydligar att det bör initieras 

en översyn av lagstiftningen i de fall när det skulle visa sig att BFL ger ett otillräckligt stöd för 

regelverken. På så sätt verkar BFN:s normgivning gå före lagstiftningen. Detta är dock inte är 

helt hänförligt, även om det i propositionen 1998/99:130 tillskrivs mer betydelse på yttranden 

från ett kvalificerat normgivande organ vad gäller tolkning av god redovisningssed. God 

redovisningssed ska dock enligt samma proposition, så långt det är möjligt, avgöras via en 

traditionell tolkning av lag. Skulle det inte räcka till får först då en utfyllnadstolkning användas 

(Justitiedepartementet 1999, s. 187). Justitiedepartementet (1999, s. 187) menar att om varje 

uttalande från normgivande organ skulle föreskrivas som god redovisningssed, skulle organet ges 

en föreskriftsrätt. En rätt som inte har åsyftats av lagstiftaren vid överlämnande av ansvar för 

utvecklingen av god redovisningssed till BFN. 

Det kan även röra sig om att remissinstanserna har svårt att frigöra sig från den kontinentala 

redovisningstraditionen, där redovisningen enligt Smith (2006, s. 72) regleras via lagar. EBM ser 

exempelvis positivt på att BFN har tagit sig an detta projekt, eftersom utvecklingen inom detta 

område har de senaste årtiondena drivits av lagstiftare och inte av nämndens normgivning. 

Däremot är det en bestående faktor att BFN inte har en föreskriftsrätt, vars normgivning ryms 

inom av BFL stipulerade ram. Fördelarna med ramlagstiftning och hur BFN:s normer bemötts av 

intressenter är då beroende av hur nämnden har nyttjat sin rättighet inom det utrymmet som har 

delegerats via BFL. Om utkastet till en rekommendation blir accepterad i praxis, blir den enligt 

Thorell (2008, s. 62) först då även erkänd som en rekommendation. 

Utifrån studiens empiriska undersökning framgår det således att merparten av de undersökta 

remissinstanserna är positivt inställda till BFN:s förslag, där 33 % av 12 instanser vill införa det 

föreslagna allmänna rådet och 50 % vill införa något liknande men först efter kompletterade 

ändringar (se diagram 4.1). Detta tyder på att BFN, trots förekommande kritik ändå har nyttjat sin 

av BFL angivna rättighet rätt, även om inte helt fulländat. 

Tolkningsproblemet som finns inom ramlagstiftning på grund av hänvisningen i lagtext till god 

redovisningssed, utgör således ett hinder för detta allmänna råd med tillhörande vägledning. Då 

god redovisningssed utgörs av ej bindande redovisningsrättsliga källor, nämligen BFN:s 

normgivning. 
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5.3 Det allmänna rådet som god redovisningssed 

God redovisningssed benämns som tillämpad och gällande praxis inom bokföringsområdet, där 

uttalande och rekommendationer utgör ett kodifierat underlag om vad som är god 

redovisningssed (SKV 2012, s. 57). Av samtliga undersöka remissinstanser är det endast 

Kammarrätten i Göteborg som ordagrant skriver i sitt remissvar att BFL:s regler inte är enkla att 

förstå. Där remissinstansen vidare uppmärksammar att det finns ett behov av att god 

redovisningssed inom löpande bokföring utvecklas och presenteras på ett användarvänligt sätt. 

Majoriteten av studiens undersökta remissinstanser nyttjar därmed inte begreppet god 

redovisningssed. Underförstått leder dock varje remissvar till att god norm bör utvecklas inom 

bokföringsområdet. Detta förstås utifrån remissinstansernas positiva inställning till utvecklingen 

av ett nytt samlat regelverk inom löpande bokföring (se diagram 4.1). Det trots att flertalet av 

remissinstanserna väljer att kritisera utkastet. Den kritiska granskningen av ändringarna i 

förslaget kan således förefalla som en slags utvärdering om huruvida av BFN föreslagna 

ändringar kan eller bör utgöra god redovisningssed inom löpande bokföring. Då dessa ändringar 

kan komma att påverka seden. 

Att BFN har det huvudsakliga ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed enligt 8 kap. 1 § 

BFL, kan då vara en förklaring till varför instanserna valt att inte ordagrant benämna BFN:s 

remitterade förslag och dess innehåll som god redovisningssed. Via denna delegation av ansvar 

bör BFN:s normgivning därmed implicit utgöra god sed inom bokföringsområdet. Detta tyder på 

att god redovisningssed kan vara en underförstådd självklarhet som finns i det allmänna 

medvetandet. Däremot påpekar BFN via sin hemsida att denna sed kan vara olika beroende av 

bransch
40

. Detta medför en motsägelse om att god redovisningssed då skulle vara en självklarhet. 

Enligt Christensen (2010, s. 1828) tjänar redovisningssystem flera ändamål i en värld som består 

av många olika människor.  

I detta hänseende blir det viktigt att beakta remissinstansernas perspektiv avseende BFN:s 

föreslagna allmänna råd (se tabell 4.2). Ur detta perspektiv granskar remissinstanserna inte bara 

förslaget, utan också den goda redovisningsseden. Det intresset som respektive remissinstans 

väljer att beakta med löpande bokföring, är också det som således påverkar hur det föreslagna 

allmänna rådet enligt respektive instans förhåller sig till den goda redovisningsseden. Exempelvis 

att EBM granskar förslaget ur ett brottbekämpningsperspektiv, där regeländringar vars syfte är att 

underlätta företagande, kan enligt EBM (2012, s. 11) utnyttjas för att genomföra och dölja 

ekonomisk brottslighet. Eller SKV som inte lämnar särskilda kritiska synpunkter om 

senareläggning av bokföring i samband med redovisnings av mervärdesskatt. Verket uttrycker 

därtill en önskan om att fler definitioner i förslaget bör överensstämma med SKV:s egna 

föreskrifter. Följaktligen beaktar BAS-kontogruppen och SIE-gruppen kontoplan respektive 

bokföringsprogram. Samtidigt som FAR och SRF fokuserar på sina verksamhetsområden av 

redovisningskonsultation (se tabell 4.2). Således handlar det inte bara om generella 

tolkningsproblem som otydliga begrepp och kommentarer, utan även om vilken tolkning som är 

                                                 

40
Bokföringsnämnden (BFN) (2013e). Vad är god redovisningssed? http://www.bfn.se/fragor/fragor-

bokforing.aspx#bokf5 [2013-02-08] 
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mer lättförståelig och lättillgänglig inom remissinstansernas respektive kontext och association av 

god sed.  

Det går tydligt att utläsa ur den empiriska undersökningen att 10 av de 12 undersökta 

remissinstanserna ser positivt på BFN:s framtagna allmänna råd (se diagram 4.1). Endast 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet anser att denna vägledning ger ännu mindre 

vägledning än tidigare. Medan BAS-kontogruppen inte ger något tydligt svar om sin inställning. 

De undersökta remissinstansernas inställning måste således beaktas ur både den positiva attityden 

till BFN:s ansats om ett samlat regelverk men också ur de kritiska påpekanden, att förslaget i 

vissa fall inte följer den redovisningspraxis, lagstiftning och den utveckling som önskas. 

Eftersom det enligt (Thorell 2008, ss. 128-129) föreligger en stark presumtion om att BFN:s 

standarder ger ett uttryck för god redovisningssed, bör BFN:s ansats till att uppdatera och 

förtydliga de utspridda normerna inom löpande bokföring i grund- och huvudbokföring även 

medföra att god redovisningssed blir påtagligare. Trots att BFN:s normgivning inte är tvingande, 

följer det av lag i 4 kap. 2 § BFL att ”bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som 

överensstämmer med god redovisningssed”. Om det föreslagna allmänna rådet med tillhörande 

vägledning om bokföring träder i kraft kan det bli en indirekt tvingande norm vid fullföljelse av 

god redovisningssed. Oavsett om intressenter väljer att associera rådet med god sed eller ej.  

5.3.1 Bokföringsskyldighetens fullbordan via det allmänna rådet 

Utifrån ovanstående analys påvisas det att god redovisningssed i viss mån kan skilja sig från 

företag till företag, särskilt om de är i olika branscher. I detta hänseende kan 

bokföringsskyldigheten verka ändras ut efter vad som uttolkas som god redovisningssed. 

Lydelser i lagen kan dock inte åsidosättas till förmån av praxis eller god redovisningssed (SKV 

2012, s. 59). I 4 kap. 1 § BFL stipuleras det att bokföringsskyldigheten innefattar bland annat att 

företag ska löpande bokföra alla affärshändelser, kontrollera att det finns verifikationer för alla 

bokföringsposter med underliggande systemdokumentation och behandlingshistorik, samt 

upprätta en balansräkning. Även om det finns ett slags tolkningsutrymme om vad som är god 

redovisningssed och vad som då bör följas för att bokföringsskyldigheten ska fullgöras, finns det 

ändå lagregleringar som förespråkar ett lägsta krav på vad bökföringsskyldigheten ska innefatta. 

Det går alltså inte att okritiskt bokföra i strid mot bestämmelserna i BFL (Andersson, Dahlqvist 

& Elofsson 2011, s. 48). På så sätt bör även BFN förhålla sig till dessa krav i utvecklingen av god 

redovisningssed via sin normgivning, då Thorell (2008, s. 118) menar att lagstiftningen utgör 

grunden för den kompletterade normgivningen.   

Enligt Högsta domstolen NJA 2007 s. 451 i Mål nr B 3217-06 är det även viktigt för diverse olika 

intressentgrupper i samhället att bokföringsskyldigheten fullgörs på rätt sätt. I bestämmelserna 

om grund- och huvudbokföring i 5 kap. 1 § BFL ska det därmed kunna kontrolleras vad som har 

hänt i den löpande verksamheten. För att en sådan kontroll ska kunna fullföljas måste det enligt 

Justitiedepartementet (1999, s. 199) finnas lämpliga och enhetliga regler om löpande bokföring 

som till väsentliga delar är lagbundna. Flertaliga remissinstanser hänvisar i sina synpunkter 

avseende BFN:s remitterade förslag till bestämmelsen i 5 kap. 1 § BFL. Kammarrätten i 

Göteborg anser bland annat med utgångspunkt i 5 kap. 1 § BFL, att det är BFN:s centrala uppgift 

att konkretisera de krav som ställs på ett företag. Därmed önskar instansen även att BFN 

konkretiserar vilka förståelsemöjligheter den löpande bokföringen ska ge en extern granskare för 

vad som har hänt i verksamheten. Även FAR anser att det remitterade förslaget inte besvarar 
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frågan om när en post är bokförd och att det då saknas fokus på hur bokföringen ska skötas 

löpande under året. Till detta ansluter sig även SRF som anser att det är en så pass viktig fråga, 

att vissa delar i det föreslagna rådet inte kan begripas utan ett förtydligande av kravet i 5 kap. 1 § 

BFL om att verksamhetens förlopp, ställning och resultat ska kunna överblickas. BAS-

kontogruppen skriver vidare att det är oklart vad BFN avser med begreppet verksamhetens 

förlopp. Om ordet förlopp ges olika innebörd av BFN och i BFL kan det leda till problem vid 

fråga om bokföringsbrott, menar BAS. Bokföringsskyldigheten och bokföringen enligt BFL 

skyddas nämligen av straffbestämmelserna i 11 kap. 5 § BrB. 

Därmed finns det en inställning bland remissinstanserna om att BFN i sitt allmänna råd om 

löpande bokföring inte har svarat på en central fråga, nämligen när något kan anses vara bokfört 

för att på så sätt möjliggöra en överblick av verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Det 

finns risk att detta kan underminera bokföringsskyldighetens fullgörelse på grund av att det 

allmänna rådet inte ger tillräckligt mycket vägledning. I sådana fall bör en prövning av 

standardens befogenhet som ett uttryck för god redovisningssed övervägas. Emellertid är 

majoriteten av remissinstanser, som tidigare nämnt, positivt inställda till BFN:s remitterade 

förslag. Trots den framförda kritiken väljer de ändå att famna förslaget. Grundat i remissvaren 

kan dock bokföringsskyldigheten anses vara fullgjord via det föreslagna rådet, först efter att det 

har kompletteras med bland annat förtydligar av definitioner, begrepp och exempel som 

konkretiserar kravet i 5 kap. 1 § BFL. 

5.3.2 Bokföringsbrott 

En mer allmänt hållen BFL som kompletteras med normer kan enligt Asp (1998, ss. 24-26) föra 

med sig problem vid fastställande om bokföringsskyldighetens åsidosättande, mot bakgrund av 

att straff inte får utdömas utan stöd i lag. I detta hänseende hamnar BFN:s förslag om att 

senarelägga bokföringen samt att tillåta en gemensam verifikation i centrum för särskilda 

remissinstanser (se diagram 4.2). För den bokföringsskyldige kan BFN:s förlag om 

senareläggning av bokföringen underlätta det löpande arbetet. Det finns då en möjlighet att 

senarelägga bokföringen av affärshändelser till 45 dagar efter utgången månad, eller 60 dagar om 

företaget har litet antal verifikationer (BFN 2012a, ss. 1-2). Ur ett brottsperspektiv påpekar EBM 

att en senareläggning av bokföringen samt användningen av en gemensam verifikation möjliggör 

en risk för bokföringsbrott. Det är högst sannolikt att syftet med senareläggningen är att 

underlätta för den bokföringsskyldige, dock bör även den ökade risken för bokföringsbrott 

beaktas. EBM menar att bokföringen ska ske utan dröjsmål, då det ger en bättre kontroll över den 

ekonomiska rörelsen. FAR menar vidare att senareläggningen är en undantagsregel enligt 5 kap. 

2 § BFL och bör behandlas som en sådan i BFN:s förslag till ett allmänt råd. Denna 

undantagsregel ska enligt Justitiedepartementet (2009, ss. 82-83) nyttjas restriktivt. Enligt 

Andersson, Dahlqvist och Elofsson (2011, s. 146) har dock undantagsregeln blivit en praxis som 

möjliggör användningen av revisionsbyråernas tjänster. FAR däremot anser att en sådan 

senareläggning istället innebär just en ökad arbetsbörda för branschorganisationens medlemmar. 

Genom att det då läggs en fokus på mervärdesskatt i bokföringen uppfattar FAR att BFN ser 

SKV som en primär intressent. SIE-gruppen väljer då att påpeka att BFN bör fokusera på att 

skapa ett adekvat intressentskydd. I detta sammanhang aktualiseras kravet i 5 kap. 1 § BFL 

återigen. Därtill regleras det i 11 kap 5 § BrB att ett bokföringsbrott föreligger om ”…rörelsens 

förlopp, ekonomiska resultat eller ställning … inte kan i huvudsak bedömas med ledning av 

bokföringen…”.  Detta knyter nämligen an till det som stipuleras i 5 kap 1 § BFL. 
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6 Sammanfattande diskussion 
I följande kapitel redogör vi för studiens forskningsfrågor och syfte för att därefter presentera de 

slutsatser vi har kommit fram till. 

 Hur kan BFN:s förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning i grund- och 

huvudbokföring komma att påverka god redovisningssed?  

 Vilka punkter i BFN:s remitterade förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande 

vägledning om bokföring skapar mest engagemang bland undersökta remissinstanser? 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur god redovisningssed kan komma att påverkas 

av BFN:s framtagna förslag på ett allmänt råd med vägledning om grund- och huvudbokföring. 

För att fullfölja syftet har de punkter som i BFN:s remitterade förslag som skapar mest 

engagemang bland de undersökta remissinstanserna granskats. 

6.1 Det allmänna rådet som god redovisningssed 

Vi uppfattar att begreppet god redovisningssed är för många bokföringsskyldiga en självklarhet. 

Detta då vi anser att det finns en uppfattning om att det räcker endast med användning av sunt 

förnuft vid registrering av affärshändelser. I och med detta kan lagen uppfattas som något som 

finns där att ta vid, när den bokföringsskyldiges förnuft inte räcker till. Detta skiljer sig från 

lagstiftarens avsedda mening med ramlagstiftning, där det först ska göras en traditionell tolkning 

av lagen och när den inte räcker till får en utfyllnadstolkning användas (Justitiedepartementet 

1999, s. 187). Bakgrunden till vår kontrasterande uppfattning är att god redovisningssed har en 

nästintill diffus betydelse i lagar. Just på grund av att begreppet är utspritt i BFN:s rådande 

normgivning, komplicerar det enligt oss tolkningen om vad som utgör seden och dess legitima 

gränser. Det kan därför vara enklare för bokföringsskyldiga att använda sitt eget omdöme än att 

vända sig till den kryptiska lagtexten. Därmed är det högst aktuellt att nämnden vill samla alla 

allmänna råd, rekommendationer och uttalanden i ett regelverk. Grundat i BFN:s ambition om att 

förbättra den gällande normgivning samt de undersökta remissinstansernas positiva respons, 

anser vi att detta är ett steg i rätt riktning för att förmå den goda redovisningsseden att bli mer 

urskiljbar.  

Det kan dock ifrågasättas om utfyllnad av lagstiftningen med mer kompletterade normgivning är 

en passande åtgärd. Enligt Hydén (1984, s. 2) behöver inte ramlagstiftning alltid kompletteras 

med fler rättsregler. Det innebär att BFL i en allt större utsträckning kan bli en allt mer renodlad 

ramlag, särskilt om normkompletteringen blir större inom området. Detta riskerar att skapa ett 

utrymme för ökad ekonomisk brottslighet då vi i denna studie inte har kunnat påvisa att det finns 

en direkt koppling mellan god redovisningssed och straffbestämmelserna i BrB. Det har även 

uppmärksammats av remissinstanserna, då de ifrågasätter bland annat BFN:s förslag till 

senareläggning av bokföring och användning av en gemensam verifikation, men även bristen på 

praktiska exempel (se tabell 4.1 samt diagram 4.2). De menar att dessa kan göra rum brottslighet 

och misstolkningar. Här är det därför viktigt det föreslagna allmänna rådet i högsta grad är tydligt 

och svarar på alla nödvändiga frågor, exempelvis när en post kan anses vara bokförd eller hur den 

löpande bokföringen ska skötas under året. Flertaliga av remissinstanserna anser dock att detta 

inte förtydligas tillräckligt i vägledningen. Vi anser således att det är viktigt att BFN tydliggör de 
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befintliga reglerna och begreppen för löpande bokföring, snarare än lägger till nya. Däremot är 

det självklart att brister både i lagstiftningen och i normgivningen bör uppmärksammas så att nya 

och behöriga normer istället kan träda i kraft. 

I detta sammanhang har flertaliga remissinstanser valt att lägga fokus på 5 kap. 1§ BFL avseende 

kravet om den löpande verksamhetens överblickbarhet. Detta är ett krav som omfattar grund- och 

huvudbokföring och är därför av vikt för denna studie. I sina remissvar menar dessa instanser att 

BFN:s remitterade förslag inte förtydligar detta område tillräckligt. Å andra sidan väljer 

remissinstanserna ändå att famna förslaget på ett nytt allmänt råd. Detta anser vi är något 

tvetydigt, vilket i viss mån även ifrågasätter legitimiteten i instansernas remissvar. Vi kan inte se 

rimligheten i att BFN:s remitterade förslag då skulle kunna utgöra god redovisningssed, om det i 

förslaget inte klargörs för grundläggande förfarande för grund- och huvudbokföring. Däremot, 

hur man än vänder och vrider på det har BFN enligt 8 kap. 1 § BFL ansvaret för utvecklingen av 

god redovisningssed. Om normgivaren då anser att dess regelverk är avsett att utgöra en god sed, 

bör det rimligtvis innebära att det förslagna allmänna rådet i högsta grad är god redovisningssed. 

I detta sammanhang förefaller det nya allmänna rådet som god redovisningssed, oavsett om det 

uppskattas av BFN:s intressenter eller ej. Här finns det dock en fara i att normgivaren då ges en 

föreskriftsrätt som den egentligen inte har rätt till.  

Enligt 1 § författningsförordningen (1976:725) är dock allmänna råd endast generella 

rekommendationer om hur en författning ska tillämpas. Om BFN:s förslag träder i kraft, innebär 

det inte tvingande lag för den bokföringsskyldige att följa. Däremot ska bokföringen ske i 

överensstämmelse med god redovisningssed enligt 4 kap. 2 § BFL. Detta blir i sådana fall ett 

indirekt tvingande förfarande. Utifrån detta bör BFN:s ansats till att förtydliga området inom 

löpande bokföring då också ses som ett steg mot en mer konkretiserad och ändrad god 

redovisningssed. Detta för oss dock runt i ett cirkelresonemang. Emellertid vill man ha svar på 

när en norm i sådana fall inte utgör god sed. Uppenbarligen är det BFN som ansvarar för 

utveckling god redovisningssed men det är ingenting som säger att nämnden inte skulle kunna 

missbruka denna rätt. En norms befogenhet som ett uttryck för god redovisningssed är dock något 

som självständigt får prövas i domstol (Justitiedepartementet 1999, s. 187). För oss blir det 

därmed svårt att uttyda när BFN:s föreslagna regelpaket inte skulle kunna utgöra god 

redovisningssed. Detta då utkastet dessutom har fått övervägande positiv respons av 

remissinstanserna och därmed fått ett berättigande via branschpraxis. Via ett sådant motsatsslut 

kan vi inte konstatera annat än att BFN:s remitterade förslag således utgör god redovisningssed 

inom grund- och huvudbokföring och därmed kan påverka dess utveckling. 

Eftersom stor befogenhet läggs på BFN och dess rätt att ansvara för god redovisningssed, blir det 

därför viktigt att diskutera om nämnden uppfyller sina uppställa mål med det remitterade 

förslaget på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring. Nämndens avsikt med 

det föreslagna rådet är i sådana fall det som avgör hur god redovisningssed kan komma att 

påverkas. I sin konsekvensutredning stipulerar BFN att nämnden vill, via ett nytt allmänt råd 

uppnå att den kompletterande normgivningen inom ämnesområdet bygger på och hänvisar till 

gällande lagbestämmelser. Det andra målet med det föreslagna utkastet är att reglerna ska vara 

aktuella och adekvata utifrån den miljö företagen verkar i idag, det vill säga vara anpassade till 

företagens behov som därigenom underlättar normernas tillämpning (BFN u.å.b, s. 2).  
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Om BFN uppnår att det remitterade förslaget bygger på och hänvisar till gällande 

lagbestämmelser samt att dess regler är aktuella och adekvata utifrån företagens miljö, är vår 

uppfattning detta på så sätt kommer att påverka god redovisningssed. Detta dock under 

förutsättning att det allmänna rådet blir accepterat av bland annat de intressentgrupper som 

undersökts i denna studie med hjälp av en modifierad intressentmodell (se avsnitt 3.5). Vidare 

måste det förslagna allmänna rådet självklart träda i kraft. Emellertid har dock förslaget inte trätt i 

kraft och därmed är det enligt oss viktigt för BFN att beakta de synpunkter som har lämnats av 

majoriteten av remissinstanserna.  

6.1.1 Punkter i det allmänna rådet som skapar mest engagemang 

Ur denna studie går det att utläsa att de undersökta remissinstanserna är generellt belåtna över att 

BFN har valt att lägga den löpande bokföringen i fokus och därigenom försöker förtydliga 

begreppet god redovisningssed i ett samlat regelverk. Detta visar enligt oss på att BFN har satt 

igång ett projekt som är önskvärt av en rad olika intressentgrupper, då hur 

bokföringsskyldigheten fullgörs är en central del för vilket besluts- och kontrollunderlag som 

dessa intressenter senare tar del av. Därför blir det även viktigt att den bokföringsskyldige kan 

förstå och tillämpa dessa regler på ett tillbörligt sätt. Att förslaget därmed välkomnas anser vi 

som något väntat då nämnden har huvudansvaret för utvecklingen av god redovisningssed enligt 

8 kap. 1 § BFL. Däremot är det inte alla remissinstanser av denna positiva majoritet som vill 

införa förslaget omedelbart, utan ser helst att en viss bearbetning eller komplettering görs av det 

allmänna rådet med tillhörande vägledning.  

De punkter som enligt vår studie skapar mest engagemang baserat på de undersökta remissvaren 

avseende BFN:s förslag till nytt allmänt råd med vägledning, visar på att den löpande 

bokföringen är i stort behov av tydligare regler. På grund av att flertalet remissinstanser anser att 

BFN i sitt remitterade förslag inte klargör när en post kan anses vara bokförd samt hur 

bokföringen ska skötas löpande under året. Här har 5 kap. 1 § BFL en central plats för vilka krav 

den bokföringsskyldige ställs inför för att kunna via det löpande arbetet möjliggöra en 

kontrollerande uppföljning och överblick av verksamhetens förlopp, ställning och resultat. 

Avsnittet om den löpande bokföringen i det remitterade förslaget är därigenom det som många 

remissinstanser har kommenterat kring. I de flesta fall har det då rört sig om senareläggning av 

bokföring (se diagram 4.2). I detta sammanhang har flertalet av undersökta instanser lämnar 

kritiska synpunkter vad gäller tydlighet och begreppsanvändning. Vidare väcker bristande 

innehåll av praktiska exempel i förslaget stort engagemang bland remissinstanserna. 

Huvudargumentet på denna kritik från dem är att reglerna inom löpande bokföring ibland är 

mycket lättare att förstå när det finns exempel att följa. Detta visar på att BFN har en del att rätta 

till i det remitterade förslaget innan det skulle kunna träda i kraft. Det finns dock en minoritet av 

remissinstanser som tycker att förslaget har varit användarvänligt och begripligt (se tabell 4.1).  

Utifrån studiens analys får vi en förståelse av att respektive undersökt remissinstans är beroende 

av den kontexten som existerar inom deras respektive verksamhetsområden. Att i detta avseende 

placera särskilda engagerande punkter under respektive intressentgrupp gör sig inte rätt. 

Visserligen finns det en generell fokus på kontroll- och brottbekämpningsperspektiv inom statliga 

myndigheter, ett praktiskt bokförings- och redovisningsperspektiv inom 

redovisningsprofessionen, en konceptuell fokus inom forskningsinstitut samt en fokus på 

företagande via tydligare normgivning inom näringslivsorganisationerna (se tabell 4.2). Trots det 
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finns det särskilda ovannämnda punkter som engagerar vissa remissinstanser mer än andra 

oavsett tillhörande intressentgrupp. 

6.2 Slutsats 

I detta avsnitt dras en slutsats om studiens forskningsfrågor baserat på ovanstående 

sammanfattande diskussion. Därmed uppfylls syftet med studien av god redovisningssed i grund- 

och huvudbokföring.  

6.2.1 Det allmänna rådets påverkan på god redovisningssed 

Denna studie visar på att BFN:s förslag på ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om 

bokföring kan komma att påverka utvecklingen av god redovisningssed. Det föreligger nämligen 

ett samband mellan BFN:s normgivning och god redovisningssed eftersom 

bokföringsskyldigheten ska överensstämma med god redovisningssed via 4 kap. 2 § BFL, där 

BFN ansvarar för utvecklingen av denna sed enligt 8 kap. 1 § BFL. Utifrån diskussionen i denna 

studie får man förståelse för att det föreslagna allmänna rådet som baserar sig på nuvarande 

normgivning inom löpande bokföring måste först och främst träda i kraft för att god 

redovisningssed ska kunna påverkas. Den normgivning som BFN utgått ifrån är enligt vår 

uppfattning redan idag god redovisningssed och eftersom syftet med det nya allmänna rådet är 

bland annat att tydliggöra vissa befintliga regler och lägga till normer där det saknas, kommer det 

enligt oss bidra till att god redovisning blir mer påtaglig.  

6.2.2 Punkter som skapar mest engagemang enligt remissinstanser 

De punkter som skapat mest engagemang utifrån undersökta remissvar avseende BFN;s 

remitterade förslag på ett allmänt råd,  är först och främst att den löpande bokföringen är i stort 

behov av tydligare regler med beaktning på 5 kap. 1 § BFL. Även förenklingsförslaget av 

senareläggning av bokföring väcker en del engagemang där majoriteten av undersökta 

remissinstanser är kritiska till denna möjlighet på grund av risken för ekonomisk brottslighet. Det 

finns dock även remissinstanser som välkomnar denna punkt i förslaget, eftersom detta kan 

underlätta den löpande bokföringen för mindre bolag. Vidare engagerar den bristande 

begreppshanteringen i BFN:s förslag flertalet remissinstanser. Dessa menar att BFN bör utgå från 

BFL:s begrepp för att normgivningen inte ska bli missvisande. Vidare medför bristen på exempel 

i förslaget stort engagemang bland remissinstanserna, då huvudargumentet är att reglerna inom 

löpande bokföring ibland är mycket lättare att förstå när det finns praktiska exempel att följa. 

Kontentan av detta är att BFN:s förslag på allmänt råd behöver förtydligas ytterligare innan det 

träder i kraft. 

6.3 Förslag till vidare studier 

Då denna studie baserar sig på en undersökning av remissvar på BFN:s remitterade allmänna råd 

med vägledning avseende löpande bokföring, skulle det vara intressant om en liknande 

undersökning gjordes om det allmänna rådet eller liknande reviderat utkast skulle träda i kraft. 

Det skulle därmed vara tänkvärt att se om ett nytt allmänt råd inom löpande bokföring skulle 

kunna underlätta för de bokföringsskyldiga. Denna studie skulle i sådana fall kunna innefatta 

intervjuer med bokföringsskyldiga, vilka i sitt löpande arbete måste följa god redovisningssed. 
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Bilaga 1- BFN:s sändlista
41

 

BFN:s sändlista Till BFN Instanser som För studien 

                                                 

41
 Hämtad från BFN:s remissbrev (BFN 2012, ss. 3-4). 
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 inkomna 
remissvar  

avstår från att 
lämna synpunkter  

valda 
remissinstanser 
(12 st.) 

Ackordcentralen Göteborg AB    

BAS-kontogruppen i Stockholm AB X  X 

Bolagsverket X  X 

Cloud Sweden    

Ekobrottsmyndigheten X  X 

FAR X  X 

Fastighetsägarna Sverige    

Finansbolagens Förening X   

Finansinspektionen X   

Frivilligorganisationernas insamlingsråd, 
FRII 

   

Föreningen Stiftelser i Samverkan X   

Företagar Förbundet    

Företagarna  X  

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet X  X 

Hovrätten över Skåne och Blekinge  X  

HSB Riksförbund    

Kammarrätten i Göteborg X  X 

Kassaregisterrådet X   

Kuponginlösen AB    

Landsorganisationen i Sverige, LO    

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF    

Näringslivets Regelnämnd, NNR X  X 

Rekonstruktör- och 
konkursförvaltarkollegiet, REKON 

X   

Revisorsnämnden X  X 

Riksidrottsförbundet X   

Rådet för finansiell rapportering    

Rådet för kommunal redovisning X   

Selecta AB    

SIE-gruppen X  X 

Skatteverket X  X 

Statistiska Centralbyrån, SCB X   

Swedbank    

Svensk Handel    

Svenska Bankföreningen  X  

Svenska Kyrkan X   

Svenska Vendingföreningen    

Svenskt Näringsliv X  X 

Sveriges Advokatsamfund  X  

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 
SABO 

   

Sveriges Bostadsrätters 
Centralorganisation, SBC 

   

Sveriges Byggindustrier X   

Sveriges Kommuner och Landsting X   

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, 
SRF 

X  X 

Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren 
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Tjänstemännens Centralorganisation, TCO  X  

Torg Och Marknadshandlarnas Ekonomiska 
Riksförening, TOMER 

   

Trustweaver    

Upplysningscentralen    

Uppsala universitet  X  

XBRL Sweden X   

50 instanser = 100 % 24 instanser = 
48 % 

6 instanser = 12 % 12 instanser = 
24 % 

 

Bortfall med 20 instanser, motsvarande 40 %. 

Även sänd för kännedom till Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt. 

Svarande utöver BFN:s sändlista 

1. Företagstjänst Eriksson & Bäckström AB 

2. Hans Bergqvist 

3. Open end AB 

4. Sigurd Elofsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 - De studerade remissinstansernas inställning till 

BFN:s förslag om en ny vägledning avseende löpande 
Kodningstabell Vill införa det 

nya allmänna 
rådet 

Vill införa förslaget 
eller något 
liknande, dock 
först efter 
kompletterade 

Är helt emot 
utkastet 

Ger inget 
tydligt svar 
med kritiserar 
förslaget 
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ändringar 

Staten (4 st.) 1 av 4 3 av 4   

EBM  – Förslaget 
välkomnas 
– Överblickbar 
struktur 
– Förtydligande 
behövs 

  

Kammarrätten i Göteborg  – Bra fokus 
– Användarvänlig 
 – Behövs fler 
exempel 
– Svårbegriplig 
framställning 

  

SKV  – Tillstryker 
förslaget 
– Bra struktur, 
logiskt 
– Förtydligande 
behövs 

  

Bolagsverket 
 

– Mycket 
positiva 
– Önskar 
snarast 
ikraftträdande 

   

Forskningsinstitut (1st.)   1 av 1  

Handelshögskolan vid  
Göteborgs universitet 

  – Antar ej 
utkastet i 
nuvarande form 
– 
Svåröverskådligt 
– Brist på 
exempel 
– Slutaster 
saknar stöd  

 

Redovisningsprofession 
(5 st.) 

1 av 5 3 av 5  1 av 5 

FAR  – Förslaget 
välkomnas 
– Ej konsekvent 
– Förtydligande 
önskas 

  

RN – Välkomnar 
förslaget utan 
invändningar 

   

SRF  – Positiva till 
förslaget 
– Vissa oklarheter 
och frågor 
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BAS – kontogruppen    – Kritikisk mot 
användning av 
begrepp/ord 
 – Bör förtydligas 
och 
kompletteras 

SIE-gruppen  – För detaljerat 
– Bristfälligt 

  

Näringslivsorganisationer 
(2 st.) 

2 av 2    

Näringslivets Regelnämnd 

 

– Tillstyrker 
förslaget 

   

Svenskt näringsliv 
 

– Tillstyrker 
förslaget 
– Fler exempel 
önskas 

   

Totalt 12 instanser = 100 
% 

4 instanser = 
33 % 

6 instanser = 50 % 1 instans = 8 % 1 instans =  8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – Kodningstabell över valda remissinstansers 
inställning till förslagets struktur och annan formalia 
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Nyckelord utplockade ur undersökta remissvar Kodning av 
nyckelorden 

specifika förtydliganden önskas, tydlighet i kommentarer önskas, 
besvarar ej viktiga frågor, saknas tydliga svar på viktiga frågor 

saknar tylighet 

koppla till räkenskapsår bör kopplas till ett 
räkenskapsår 

överblickbar struktur, bra och logisk struktur, bra struktur, har bra struktur 

koppla definitioner till SKV:s föreskrifter,  bör utgå från SKV:s 
föreskrifter 

användarvänlig är användarvänlig 

felaktig begreppshantering, förtydligar av ord och begrepp behövs, 
förtydligande av begrepp och ord, svåröverskådlighet pga 
definitionshanteringen, begrepp bör definieras och/eller tas bort 

har bristande 
begreppshantering 

lagtexten bör tas bort, för klåfingrig och detaljerad är för detaljerad 

förtydliganden av praktisk innebörd, fler exempel önskas bör innehålla fler 
exempel 

ändringar i strukturen föreslås, ej konsekvent struktur, mer konsekvens 
önskas, juridisk korrekthet bör utarbetas 

har bristande struktur 

hopklistrat koncept har bristande koncept 

bygger på tidigare normgivning, återanvändning av tidigare normgivning bygger på tidigare 
normgivning 

BFN får ej ange att ha föreskriftsrätt, BFN bör förhålla sig till BFL, 
inskränker friutrymmet som ges av BFL 

bör hållas inom BFL:s 
ramar 

anpassning för ny teknik behövs, hämmande inverkan på modern 
utveckling 

bör anpassas till 
modern utveckling 

SKV som primär intressent, fokusera mer på intressentskydd bör fokusera på 
intressentskydd 

hämmande inverkan på förenkling av administration bör förenkla 
administration 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 – Kodningstabell för det innehåll som valda 
remissinstanser väljer att ta upp i sina svar 

Innehåll i förslaget Nyckelord/meningar i remissvaren 
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Tillämpning, definitioner och språk förtydliga och ersätta diverse begrepp, 
definitioner saknas/bör förtydligas 

Att bokföra löpande senareläggning av bokföring, konkretisera krav 
som ställs i 5 kap 1 § BFL, förtydning av att 
verifikationer ska hållas ordnade, kronologisk 
bokföring av affärshändelser, senareläggning av 
bokföring, bör hålla sig till begrepp i BFL, krav i 5 
kap. 1 § BFL definieras ej, senareläggning av 
bokföring, bör hålla sig till begrepp i BFL, krav i 5 
kap. 1 § BFL definieras ej, senareläggning av 
bokföring, ikraftträdandet bör kopplas till ett 
räkenskapsår, mot bakgrund av att vissa nya 
regler som senare läggning av bokföring har lagts 
fram, bokförd post ej definierat, rättelse av 
bokförd post, ger inget svar på när något är 
bokfört 

Verifikationer  användning av gemensam verifikation ökar 
risken för ekonomisk brottslighet, betona vikten 
av att en verifikation ska tjäna som bevis för an 
affärshändelse, för mycket om SKV:s regler om 
kassaregister, önskar teknisk utveckling vad 
gäller elektroniska betalningsmedel behandlas, 
förtydliga begreppet verifikation 

Räkenskapsinformation och dess arkivering elektroniskt upprättade årsredovisningar, önskar 
att arkiveringen kunde anpassas till ny teknik 

Systemdokumentation och behandlingshistorik begreppet så snart bokföring skett om 
 förvaring utomlands, definitionen av enkla  
bokföringssystem, förslaget bör kompletteras  
med vägledning om systemdokumentation 

Lämnar inga synpunkter - 

Annat (finns ej förslaget) OBS-konto, observationskonto 

 

 

 

 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 

teknik samt vårdvetenskap. 
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På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 

Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 

sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 

mellan företag och utbildning. 

 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 

hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 

organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 

och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 

IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 

kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 

deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 

designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 

organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 

övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 

kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 

är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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