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Abstract 
 
In the last decades there have been many new rules, standards and practices in 
accounting. The international influences have been palpable and the companies have had 
troubles figuring out which path to choose in the jungle of rules. The Swedish 
Accounting Standards Board (BFN) and the Swedish National Tax Board (SKV) have 
been co-operating in order to achieve a simplification of the rules of accounting. Since 
the 1st of January 2007 there have been some simplifications for small companies. This 
category was named K1 and includes trading companies and private firms that have an 
annual turnover of three million Swedish crowns. This simplification brought along 
changed accounting rules regarding bookkeeping among other things. The K1-regulation 
has been both blamed and praised. 
 
The purposes with our essay are to evaluate however the new K1-regulations are any 
different to the older rules and also how the companies put them into practice. We have 
interviewed owners of small companies and also experts of accounting and a 
representative from SKV. In order to achieve our purpose we have used an abductive and 
qualitative approach as we conducted our interviews. 
 
We have come to the conclusion that nobody applies the new rules. Some of the 
arguments are that they have not heard about the changes at all. Some of the respondents 
have heard about the changes, but have decided to continue applying the old rules. 
 
We think that SKV and BFN need to be better to distribute the information. Their 
ambition has to be that everyone adopts the new method in the near future. Otherwise the 
whole K-projekt is going to fail.  
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II 

Sammanfattning 
 
De senaste åren har flödet av regler, normer och praxis inom redovisningen ökat 
lavinartat och det finns inte minsta tillstymmelse till avmattning. Särskilt har influenser 
från den internationella normgivningen varit starkt påverkande. Bokföringsnämnden 
(BFN) arbetar just nu med ett projekt som innebär en förenkling av redovisningsreglerna, 
bland annat i samarbete med Skatteverket (SKV). Genom att ta fram samlade regelverk 
för fyra kategorier av företag hoppas nämnden att redovisningen ska bli mindre 
avancerad och tydligare för bolagen. Först ut ändrades reglerna för enskilda näringsidkare 
som omsätter högst tre miljoner kronor årligen. Kategorin kom att benämnas kategori 1 
(K1) och det är ca 650 000 svenska företag som tillhör denna kategori. Från och med den 
1 januari 2007 kan verksamheter som faller inom ramen för K1-projektet upprätta ett 
förenklat bokslut istället för årsbokslut. Projektet har bemötts av såväl berömmande som 
skarp kritik från remissinstanser, fackmän och specialister.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida de nya redovisningsreglerna upplevs som 
förenklade av de enskilda näringsidkarna som tillhör K1. För att uppnå syftet har vi använt 
oss av en abduktiv och kvalitativ metod när vi genomfört intervjuerna med de enskilda 
näringsidkarna, redovisningsexperterna och SKV, samt i våra teoretiska studier. 
 
Vår undersökning resulterade i att ingen av våra respondenter som är enskilda näringsidkare 
har uppfattat några förändringar inom redovisningen. Några hade aldrig hört talas om dem, 
medan andra visste om att de finns, men tog ingen notis om dem vid bokslutet.  
Redovisningsexperterna som ingått i undersökningen är medvetna om reglerna, men 
tillämpar dem inte, då de anser att metoden ger ett bristfälligt underlag.  
 
Kontentan är att ingen av de enskilda näringsidkare som ingått i vår undersökning använder 
sig av det förenklade bokslutet. Revisorer och redovisningskonsulter visar heller ingen vilja 
att framhålla det nya redovisningssättet till sina klienter. SKV och BFN måste distribuera 
informationen på ett mycket bättre sätt när de presenterar nya råd. Ambitionen måste ändå 
vara att alla ska kunna använda sig av de förenklade reglerna. Lyckas de inte få ut budskapet 
på rätt sätt får de nog se K-projektet som misslyckat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: K1, redovisning, förändringsarbete 
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1 Inledning 
I det här kapitlet framställs en bakgrundsbeskrivning över rapportens problemområde. I 
denna beskrivs redovisning i mindre bolag sett ur ett historiskt perspektiv. 
Bakgrundsbeskrivningen leder fram till en problemdiskussion som tar upp de nya K-
reglerna. Problemdiskussionen i sin tur mynnar ut i en forskningsfråga, som kommer att 
stå i fokus genom hela uppsatsen. Därefter anges syfte, avgränsning och 
begreppsformulering.  

1.1 Bakgrund 
 
Regelverket inom redovisning har de senaste årtiondena vuxit sig så stort att sidantalet 
kan mätas i tusental. Det finns heller inga tecken på att flödet av nya regler ska mattas av. 
Därför påbörjade Bokföringsnämnden (BFN), en statlig myndighet som ansvarar för god 
redovisningssed i Sverige, redan år 1998 arbetet med att anpassa reglerna vid bokslut för 
onoterade företag. Syftet med förändringen var att anpassa redovisningen till 
Redovisningsrådets (RR) rekommendationer. Detta första försök visade sig vara 
resultatlöst, varpå arbetet fortskred med ett sökande efter nya lösningar (Bengtsson, 
2004). BFN: s fortsatta letande efter den perfekta redovisningslösningen resulterade 
slutligen i ett principbeslut, som innebar en förändring för de onoterade bolagen. Från den 
1 januari 2007 anpassas inte längre de internationella redovisningsreglerna för onoterade 
bolag, utan BFN har arbetat fram fristående nationella regler för dessa företag.  
 
Förändringen har till syfte att förenkla redovisningen för företagen och dessutom 
underlätta för externa redovisningsintressenter att förstå den finansiella informationen 
(ibid). Enligt det gamla regelverket från Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 
2000:2 fanns regler som gällde för icke noterade företag vid upprättande av årsbokslut 
enligt Bokföringslagen (1999:1078) (BFL) eller årsredovisning enligt 
Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). Med dessa företag avsågs dels små 
näringsdrivande icke noterade företag, så kallade 10/24 företag, dels stora 
näringsdrivande icke noterade företag. Dessutom ingick näringsdrivande icke noterade 
medelstora företag, som inte var små eller stora företag (FAR, 2006).  
 
Med 10/24 företag åsyftas mindre företag där medeltalet anställda uppgick till högst 10 
personer de senaste två räkenskapsåren, samt att tillgångarnas nettovärde var högst 24 
miljoner kronor det senaste räkenskapsåret. Kriterierna för stora företag var att antalet 
anställda skulle ha överstigit 200 personer under de två senaste räkenskapsåren. Därtill 
skulle tillgångarnas nettovärde för de senaste två räkenskapsårens balansräkningar 
överskrida ett gränsbelopp som motsvarat tusen gånger det prisbasbelopp som gällde 
under den sista månaden av respektive räkenskapsår (ibid). 
 
Ovanstående icke noterade företag fick tidigare under det gamla regelverket tillämpa 
antingen en anpassning av en redovisningsrekommendation från BFN eller någon av 
RR:s motsvarande rekommendation (RR 1-29) vid varje redovisningstillfälle. Undantaget 
var de enskilda näringsidkare som ingick i kategorin små företag. De behövde inte 
tillämpa vare sig rekommendationerna från RR eller BFN: s allmänna råd (ibid). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
I samband med att International Accounting Standard (IAS)-förordningen började gälla i 
januari 2005, från vilken noterade företag ska upprätta sin koncernredovisning, upphörde 
RR 1-29 att tillämpas på dessa företag. Av den anledningen kom inte längre RR att 
fortsätta att uppdatera dessa rekommendationer1. Från och med den 1 januari 2007 gäller 
BFN:s beslut att inte längre anpassa RR:s rekommendationer för onoterade företag, utan 
istället ändras inriktningen för reglerna. Tillsammans med Skatteverket (SKV) arbetar 
BFN med att ta fram fyra olika företagskategorier, K1-K4. Omläggningen innebär att 
företag ska tillämpa något av regelverken utifrån företagsform eller storlek (Drefeldt, 
2007).  
 
Till K1 räknas handelsbolag som har en omsättning som uppgår till högst 3 mkr per år 
och enskilda näringsidkare. Dessutom kan även stiftelser och mindre ideella föreningar 
ingå i kategorin2. Tanken med regelverken för dessa företag är att de ska harmonisera 
med skattelagstiftningen (Bengtsson, 2004). K2 gäller framförallt mindre aktiebolag och 
ekonomiska föreningar. Dessutom kan enskilda näringsidkare och handelsbolag räknas 
hit, om de av någon anledning inte kan eller vill tillhöra K1. K3 gäller för större företag 
som inte tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) och K4 gäller 
företag som tillämpar IAS/IFRS. Den sistnämnda kategorin regleras inte av BFN (ibid). 
 
På grund av omstruktureringen så har regeringen arbetat med ett projekt som har som mål 
att minska företagens administrativa börda. Projektet medförde att det under år 2006 
antogs en proposition om förenklade redovisningsregler, bland annat gällande regler i 
ÅRL. Framförallt medförde ändringarna enklare regler för de företag som ingår i K1 
rörande löpande bokföring, årsredovisning och årsbokslut. Vid sidan av regeringens 
projekt arbetar BFN och SKV med att ta fram liknande förenklingar för K2 och K3 (ibid). 
Efter drygt ett år väcks frågan om kategoriseringen uppfattas som logisk av de enskilda 
näringsidkarna som tillhör K1. Upplever de några förändringar i sin redovisning från den 
1 januari 2007? Hur ser andra intressenter så som redovisningskonsulter, revisorer och 
SKV på situationen idag? Besitter de enskilda näringsidkarna tillräckligt med kunskap för 
att själva sköta sin redovisning?  
 
Även om regeringen, myndigheter och normgivare arbetar för en förenkling är det inte 
säkert att de små företagarna uppfattar situationen som förbättrad jämfört med den som 
de hade tidigare. Risken finns att de enskilda näringsidkarna istället hamnar i kläm i en 
regelverkets djungel, där de till slut inte vet vilken norm eller praxis de ska tillämpa. 
Valfriheten kan te sig oövervinnelig och risken för feltolkningar öka. Eller är det faktiskt 
så, att de lokala pizzabagarna och hårfrisörskorna jublar inför de nya regler som 
normgivarna serverar till dem och sväljer allt med hull och hår? Kanske har 
förbättringarna bidragit till den enkla och lättförståeliga redovisning som de hela tiden 
har önskat sig? 

                                                 
1 Sten-Eric Ingblad och Pernilla Lundqvist, Redovisningens normer idag och imorgon, föreläsningsmaterial 
den 2 november 2006, Högskolan i Borås. 
2 ibid. 
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1.3 Frågeställning 
 

• Hur upplevs de nya förenklade redovisningsreglerna i K1 av de enskilda 
näringsidkarna, redovisningsprofessionen och SKV i jämförelse med det 
regelverk som tillämpades tidigare?   

 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att analysera huruvida de nya redovisningsreglerna upplevs som förenklade av 
de enskilda näringsidkarna som tillhör K1, redovisningsprofessionen och SKV.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har inga resurser för att göra en nationell undersökning, utan avgränsar oss därför 
endast inom närområdet. Alla våra respondenter är därför lokaliserade i Sjuhäradsbygden 
i Västra Götalandsregionen. För att rapporten ändå ska bli så innehållsrik som möjligt så 
har vi valt att undersöka nio enskilda näringsidkare med vida skild yrkesutövning från ett 
flertal olika branscher. Dessutom har vi frågat ut fyra stycken redovisningskonsulter och 
revisorer för att få en objektiv syn på saken.   
  
Vi har begränsat vårt teoriavsnitt till att nästan bara behandla de regler och 
rekommendationer som finns givna från lagtext och normgivare.  
 

1.6 Begreppsformulering 
 
I rapporten kommer begreppet enskild näringsverksamhet stundtals att benämnas som 
enskild firma, innebörden är dock densamma för båda termerna. Vidare har vi valt att 
referera till myndigheter, råd med flera genom förkortningar. En förkortningsordlista för 
bättre överblick återfinns på sidan III i uppsatsen. 
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1.7 Disposition 
 
Kapitel 2 Teoretisk referensram 
I kapitlet har vi skapat en teoretisk referensram som ger stöd i arbetet med rapporten.  
 
Kapitel 3 Metod 
Kapitlet innehåller en redogörelse för hur vi har gått till väga när vi skrivit uppsatsen. 
Metoddelen omfattar den vetenskapliga grundsyn och den forskningsmetod vi använt. Vi 
skildrar även forskningsansatsen. Redogörelsen behandlar datainsamling och källkritik. 
Avslutningsvis återger vi på vilket sätt vi har säkrat validiteten och reliabiliteten i 
rapporten.  
 
Kapitel 4 Empiri 
I empirikapitlet behandlas de data vi har samlat in vid intervjutillfällena med de enskilda 
näringsidkarna, redovisningskonsulter, revisorer samt SKV. 
 
Kapitel 5 Analys 
Här diskuteras och analyseras det som framkommit i teori och empiri, kopplat till frågan 
och vald metod. 
 
Kapitel 6 Slutsats 
Innehåller en avslutande diskussion och presentation av de slutsatser som vi har kommit 
fram till i vår studie. 
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2 Teori 
Kapitlet inleds med ett historiskt perspektiv, följt av en beskrivning av normgivarna i 
Sverige. Avsnittet går också närmare in på de nya kategoriseringarna, med tyngdpunkt 
på K1. Vidare ges i kapitlet en teoretisk beskrivning över bokföring och bokslut gällande 
för näringsidkare som tillhör K1, samt en skildring över förändringarna kategoriseringen 
medfört. Till sist redogörs de olika åsikter som framförts i samband med införandet av de 
förenklade redovisningsreglerna.  

2.1  Historiskt perspektiv 
 
Syftet med externredovisning är att intressenter utanför företaget, såsom ägare, anställda, 
borgenärer, myndigheter med flera, ska få information om verksamhetens ekonomiska 
ställning och utveckling. Redovisningen utformas utefter storleken på företaget, olika 
lagkrav samt vilka behov intressenterna har. Den externa redovisningen handlar främst 
om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning och 
delårsrapporter (Regeringens proposition 2005/06:116).  
 
Normalt ska alla företag bokföra samtliga av verksamhetens affärshändelser enligt BFL:s 
bestämmelser. Reglerna finns framför allt till för att intressenterna ska ha möjlighet att 
överblicka att verksamhetens alla åtaganden följs upp. Bokföringen har också som syfte 
att säkerställa kopplingarna mellan varje enskild händelse i företaget, så att bland annat 
korrekta bokslut kan upprättas. Räkenskapsinformationen måste vara fullständig och ha 
ett samband. För att klara detta måste företagen ha en bokförd verifikation för varje 
affärshändelse (ibid).  
 
Räkenskapsinformationen sammanställs efter årets utgång i ett årsbokslut eller i en 
årsredovisning/koncernredovisning. Bestämmelser för hur årsbokslutet ska utformas 
återfinns i BFL och årsredovisningens utformning styrs i ÅRL. Som en trygghet för 
företagets intressenter ska normalt en revisor sedan granska bokföringen, 
årsredovisningen samt ledningens förvaltning (ibid). 
 
Redovisningslagstiftningens grundtanke är att alla företag ska följa samma principer 
oberoende av verksamhetens storlek, även om inte alla kan ha samma utformning på sin 
redovisning. Under senare år har dock regelverket blivit alltför omfattande, komplicerat 
och svårt att överblicka. Strävan efter enhetliga regler har fått till följd att dessa har blivit 
onödigt komplexa för små och medelstora företag, till förmån för börsbolagen (ibid). För 
att de mindre bolagen ska ha en chans att följa alla regler så måste normgivningen 
influeras av andra källor än IFRS. Dessutom är det heller inte lämpligt att det råder en så 
stor valfrihet som det har gjort historiskt, eftersom detta kan få till följd att den finansiella 
informationen inte kan tillgodogöras på ett fullgott sätt (Bengtsson, 2004). 
 
Regeringen har därför funnit det motiverat att lätta på kraven för redovisning i de 
verksamheter som bedrivs enskilt eller under personligt ansvar. Dessa företag har oftast 
ett mindre antal intressenter och ägaren är personligt ansvarig för bolagets skulder 
(Regeringens proposition 2005/06:116). Hos BFN började en plan ta form för ett par år 
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sedan, som innefattar uppförandet av en ny klassificering. Denna gruppering bygger på 
systemtänkande, enhetlighet, stabilitet och traditionella redovisningsprinciper. 
Systemtänkandet bottnar i en uppdelning av bolagen i fyra grupper, Kategori 1 – Kategori 
4 (K1 - K4). Vilken kategori ett givet företag ska tillhöra beror på dess verksamhetsform 
och storlek (Bengtsson, 2004).  
 
Kategori 1 innefattar små enskilda näringsidkare och handelsbolag medan det i Kategori 
2 kommer att ingå ekonomiska föreningar samt de flesta aktiebolag. Kategori 3 kommer 
att innefatta ekonomiska föreningar och aktiebolag som inte tillämpar IFRS och som har 
fler än 50 anställda. Vad gäller kategori 4 så kommer den uteslutande att vara baserad på 
IFRS, och därmed inte alls beröra BFN (ibid).  

2.2 Normgivare  
 
BFL och ÅRL är ramlagar. De innehåller allmänna förhållningsregler gällande hur 
dokumentation inom redovisning samt rapportering av densamma ska utföras. Ibland kan 
den traditionella lagtexten vara svårtolkad. Därför behövs utfyllande tolkning med 
detaljerade normer för att företagen ska ha en möjlighet att upprätthålla redovisningen 
enligt god redovisningssed (BFN, 2004). Under de senare åren har de internationella 
redovisningsreglerna influerat den svenska redovisningen, samtidigt som ny lagstiftning 
har införts (FAR SRS Komplett, 2006). Detta ökar behovet av normgivande organ. Deras 
främsta uppgift är att identifiera problem, samt ge ut råd och rekommendationer i syfte att 
företag ska kunna uppnå en korrekt redovisning (BFN, 2004). 
 
I Sverige finns en betydande koppling mellan redovisning och beskattning. Lagar som rör 
redovisning och normgivning kring densamma har ett starkt samband med befintliga 
skattelagar, då dessa anger hur redovisning ska upprättas och bevaras för en god 
skattekontroll. Det starka sambandet mellan redovisning och beskattning innebär i 
realiteten att om det inte finns någon lag- eller skatteregel att luta sig emot upprättas 
redovisningen istället enligt god redovisningssed (FAR SRS Komplett, 2006). 
Normgivarnas rekommendationer har emellertid inte samma tyngd som lagtext. I en tvist 
avgörs till syvende och sist vad som är god redovisningssed i domstol genom självständig 
prövning, även om domstolen tar stor hänsyn till de normgivande organens uttalanden vid 
domsluten (BFN, 2004). 

2.2.1 International Accounting Standards Board (IASB) 
 
Sedan 2005 följer noterade bolag inom EU redovisningsstandarderna IFRS (International 
Financial Reporting Standards) och IAS (International Accounting Standards), då de 
upprättar sin koncernredovisning. Redovisningsstandarderna utfärdas av det oberoende 
expertorganet International Accounting Standards Board (IASB), som har ett totalt ansvar 
för utgivning av standardernas rekommendationer. IASB grundades 1973 och har som 
uppdrag att verka för en förbättrad och mer internationell harmonisering av 
redovisningsprinciper, som kan användas över hela världen. IFRS och IAS är två 
internationellt befästa standarder, som kompletteras med tolkningsuttalanden från 



 

7 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och dess 
föregångare Standing Interpretations Committee (SIC) (FAR SRS Komplett, 2007b). 
 
Arbetet leds av stiftelsen IASC Foundation, som har det övergripande ansvaret för 
uppföljning av verksamheten. Stiftelsen utser också ledamöterna i organisationerna 
IASB, the Standards Advisory Council (SAC) och IFRIC. SAC är en rådgivande 
kommitté, vars forum ger organisationer och personer med redovisningsintresse 
möjlighet att delta i processen som föregår normgivning. Tolkningskommittén IFRIC har 
till uppgift att granska och följa upp redovisningsfrågor som utan auktoritär hjälp riskerar 
att hanteras på ett otillbörligt sätt, exempelvis avvikande eller olikformigt (FAR SRS 
Komplett, 2007a). 

2.2.2 Bokföringsnämnden (BFN) 
 
BFN är en statlig myndighet som på uppdrag av regeringen har att ansvara för att 
utveckla god redovisningssed i Sverige. Detta görs genom att edera rekommendationer 
och allmänna råd inom bokföring och redovisning. BFN har genom sin ställning som 
statens expertorgan en viktig roll i att meddela normer och informera om 
redovisningsfrågor till bland annat Sveriges småföretagare. En annan central uppgift är 
att vara ett stöd och avge yttranden till landets domstolar vid rättsfall som rör god 
redovisningssed (BFN, 2008a).  
 
”Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed” (8 kap 1§, 1st  
BFL 1999:1078). 
 
I BFL:s åttonde kapitel står att läsa att BFN har det övergripande ansvaret för att god 
redovisningssed utvecklas. BFN ansvarar därmed för att den löpande bokföringen är 
tillfredsställande i samtliga företag, samt för att årsboksluten i onoterade företag sköts 
korrekt (FAR SRS Komplett, 2007a). Detta görs genom att nämnden ger ut allmänna råd, 
BFNAR. Tidigare benämndes de frågor som rörde övergripande redovisningsfrågor 
”rekommendationer” och de svårare problemen ”uttalanden”, men sedan år 1999 
ändrades detta till enbart ”allmänna råd”. De allmänna råden är oftast relaterade till 
lagtext, varför det kan vara svårt att tyda dem utan att sätta in dem i sitt sammanhang. 
Rekommendationen är därför att läsa dem tillsammans med exempelvis BFL för att de 
ska komma till sin fulla rätt (BFN, 2008b).  
 
Råden är BFN:s egna rekommendationer över hur BFL och ÅRL ska tillämpas och är inte 
formellt bindande. Emellertid kan företag endast undantagsvis frångå normerna utan att 
bryta mot gällande lag. Detta beror på den starka kopplingen som de allmänna råden har 
mot lagtexten (ibid). BFN ansvarar också för hur RR:s rekommendationer ska tillämpas 
enligt god redovisningssed för de företag som fortfarande använder sig av dessa (FAR 
SRS Komplett, 2007a).   
 
Sedan 2004 har BFN tagit fram nya regler för onoterade bolag. Omstruktureringen har 
inneburit att en ny samling regelverk kommer att tas fram (ibid). Inom ramen för K1-
projektet har BFN tillsammans med SKV tagit fram ett allmänt råd, ”BFN:s vägledning 
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med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat bokslut”. Avsikten 
med detta är att hjälpa den enskilda näringsidkaren med vilka regler som ska följas när 
denne upprättar sin bokföring (Regeringens proposition 2005/06:116). Arbete fortgår 
med ett framtagande av vägledning även för K2 (FAR SRS Komplett, 2007a). 

2.2.3  Redovisningsrådet (RR) 
 
RR bildades år 1989 av Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed genom BFN, 
FAR och Sveriges industriförbund. Anledningen till att RR upprättades var att den dåtida 
normgivningen tenderade att skapa en splittrad redovisningspraxis, då den var uppdelad 
mellan flera olika organ (ibid). Uppgiften var att sprida information i redovisningsfrågor 
och utfärda redovisningsrekommendationer. Rådet utfärdade fram till år 2004 tjugonio 
rekommendationer, RR 1-29 samt uttalanden, URA 1-43. Framför allt riktade sig 
rekommendationerna till företag med stort allmänt intresse och de som hade ett stort 
aktieinnehav.  Efter att redovisningen blev mer och mer internationell och i och med IAS-
förordningens genomslagskraft, fanns inte längre något större behov för rådets 
rekommendationer (BFN, 2008c). 
 
Företag som tidigare tillämpat RR:s rekommendationer, ska sedan den 1 januari 2005 
istället upprätta koncernredovisning, enligt de mer internationella standarderna 
IAS/IFRS. I april år 2007 lades därför RR ner. Istället bildades Rådet för finansiell 
rapportering som ligger under BFN. Under en övergångsperiod kommer RR 1-29 och 
URA 1-43 finnas kvar för de företag som fortfarande har möjlighet att följa dem, då de 
fortfarande har ett syfte att fylla. Dock kommer de inte att uppdateras, utan vara kvar i 
den form som de haft sedan år 2005 (ibid). Det ligger på BFN:s ansvar att ge ut 
information om i vilken utsträckning företag ska tillämpa RR:s rekommendationer. I 
samband med RR:s avveckling utformades tre nya rekommendationer, RR 30-32, som 
bättre följer IAS/IFRS. Dessa är i första hand till för företag som är noterade på svensk 
börs, och rör främst koncernredovisning (FAR SRS Komplett, 2007a). 

2.2.4  FAR SRS 
 
Branschorganisationen FAR SRS bildades i september år 2006 genom att 
revisorsföreningarna FAR och Svenska Revisorssamfundet SRS förenades till en 
organisation. Syftet med hopslagningen var att uppnå ett ökat intresse för revision och 
redovisning, samt att få en mer utvecklad revisorsprofession. Tanken med samgåendet är 
också att verka för att ge ett bättre stöd åt organisationens 4 600 medlemmar, samt att 
förtroendet för revisorer med tillhörande yrkesgrupper utåt ska öka (FAR SRS, 2008).  
 
FAR SRS främsta arbetsuppgift är att utveckla revision och redovisning genom bland 
annat rekommendationer och utbildning. Organisationen verkar på såväl en nationell som 
en internationell nivå och samarbetar med andra organiserade, såsom den 
världsomfattande revisorsorganisationen IFAC (International Federation of Accountants), 
Europas motsvarigheter FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) och EFAA 
(The European Federation of Accountants and Auditors for SME:s) samt nordiska NRF 
(Nordiska Revisorsförbundet) (ibid). 



 

9 

2.3  Kategori 1 – 4, de olika kategoriernas innebörd 
 
Normgivningen i Sverige gällande redovisning har i många år bestått av ett flertal 
rekommendationer, uttalanden och allmänna råd. Dessa har bland annat utfärdats av BFN 
och RR, och har ofta ursprung i de internationella redovisningsreglerna (BFN, 2007). 
Vilken rekommendation företagen har valt har hittills inte haft så stor betydelse, bara det 
valda rådet eller rekommendationen tillämpas i sin helhet. Enkelt uttryckt har alltså icke-
noterade företag i princip kunnat välja vilken redovisningsregel de själva önskat att 
praktisera. Under år 2004 beslutade BFN att ändra inriktning på tillämplig normgivning, 
med följd att nämnden arbetar med att ta fram samlade regelverk för fyra kategorier av 
företag. Beroende på associationsform kommer regelverken att se annorlunda ut i de olika 
kategorierna (BFN, 2008f). Målet med kategoriseringen är att samla alla regler i ett 
allmänt råd, minska antalet regler samt generellt göra regelverket enklare och tydligare 
(BFN, 2007). 

2.4 Kategori 1 (K1) Enskilda näringsidkare - enskild firma, enkla 
bolag & handelsbolag 

 
De internationella redovisningsreglerna påverkar i hög grad företrädesvis noterade 
företag. Generellt har de medfört att utvecklingen inom redovisningen blivit allt mer 
sofistikerad. RR:s råd har kommit att gälla även icke-noterade företag, om än i något 
förenklad form. Eftersom enskilda näringsidkare oftast står som ensamma intressenter, 
finns det ingen anledning att utveckla ett komplicerat regelverk för dessa företag, vilket 
har föranlett arbetet med K1. BFN:s mål med K1-indelningen är att införa en förenklad 
redovisning, som står sig mot den ständigt ökande djungeln av redovisningsregler 
(Drefeldt, 2007). 
 
”Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner 
kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 1 § får upprätta 
årsbokslutet i förenklad form enligt 10 §” (6 kap 3 § BFL 1999:1078). 
 
Till K1 hör enskilda näringsverksamheter (enskild firma, enkla bolag samt handelsbolag) 
där nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor. Dessa företag, som 
ska innehas av fysiska personer, kan upprätta ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap 3 § 
BFL (1999:1078). Undantagsvis kan gränsvärdet överskridas om detta endast sker något 
enstaka år. Dock förlorar företaget rätten till att använda ett förenklat bokslut om 
överskridandet pågår en längre tid (BFN, 2006). Om verksamheten har en 
nettoomsättning som överstiger tre miljoner kronor, ska istället ett årsbokslut enligt 6 
kap. 4 § BFL (1999:1078) upprättas. Då ska den ordinarie normgivning som avser 
bokslut tillämpas. Detta gäller även de verksamheter som normalt tillhör K1, men som av 
någon anledning inte vill upprätta ett förenklat bokslut (FAR, 2007). Det är cirka 650 000 
företag i Sverige som tillhör denna kategori. (Precht, 2007) 
  
Tillägget i 6 kap 3 § BFL (1999:1078) gällande ett förenklat bokslut för företag som 
tillhör K1 är nytt från den 1 januari 2007. Förenklingarna finns beskrivna i en vägledning 
som BFN har tagit fram i samarbete med SKV (BFN, 2006). Tanken är att regelverken 
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för K1-företagen ska harmonisera med skattelagstiftningen (Drefeldt, 2007). 
Utgångspunkten är att reglerna ska vara så enkla som möjligt, utan att för den skull gå 
ifrån de krav som bör ställas på redovisningen. Kopplingen mellan redovisning och 
beskattning medför en strävan att det bokföringsmässiga resultatet ska överensstämma 
med det beskattningsbara resultatet (BFN, 2006) Det förenklade årsbokslutet ligger 
således till grund för den enskilda firmans deklaration (SKV 282, 2008).  
 
Vägledningen gäller enskilda näringsidkare som hamnar inom ramen för K1 och som 
därför kan upprätta det förenklade bokslutet. Tanken är att även andra företagsformer 
inom K1, såsom mindre handelsbolag som ägs av fysiska personer och ideella föreningar, 
ska få en liknande vägledning. Idag kan de inte redovisa efter denna, trots att de kan 
upprätta ett förenklat bokslut. Istället tvingas handelsbolagen att hämta information från 
BFN:s andra allmänna råd. Anledningen till att BFN avvaktar att skriva ett regelverk för 
handelsbolagen är att nämnden inväntar förändringar på skattelagstiftningen (Drefeldt, 
2007). 

2.4.1 Enskild firma 
 
En enskild firma kännetecknas av att det bara finns en ägare som inte är en juridisk 
person. Företaget och företagaren skiljs inte åt utan är juridiskt sett en ekonomisk enhet. 
Istället för organisationsnummer används företagarens personnummer. Detta innebär att 
företagaren själv är personligt ansvarig med hela sin förmögenhet för samtliga åtaganden 
i verksamheten. (Företagarguiden, 2008a) En enskild firma kräver bara det startkapital 
som verksamheten behöver. Den del av ägarens förmögenhet som ingår i verksamheten 
ska redovisas som eget kapital (Thomasson et al, 2004).  
 
Alla enskilda firmor är bokföringsskyldiga. Det finns däremot inget krav på att enskilda 
näringsidkare måste anlita en revisor (Företagarguiden, 2008a). När det kommer till 
redovisningen behandlas företaget avskilt från ägaren, som en egen enhet. Företaget är 
inget skattesubjekt, vilket innebär att det i regel är ägaren som inkomstbeskattas för 
vinsten (Thomasson et al, 2004). 

2.4.2 Handelsbolag 
 
Ett handelsbolag bildas genom att två eller flera bolagsmän avtalar att driva rörelse under 
en gemensam firma. Bolagsmännen kan vara fysiska (privatpersoner) eller juridiska 
personer (företag). I likhet med den enskilda näringsidkaren är delägarna obegränsat 
ansvariga för verksamheten (Thomasson et al, 2004). Bolagsmännen är alltså personligt 
ansvariga för bolagets alla åtaganden, såsom skulder och avtal, med sin privata ekonomi 
(Företagarguiden, 2008b). 
  
Bolagsmän som ska starta handelsbolag registrerar det hos Bolagsverket. I samband med 
detta får bolaget ett organisationsnummer. Efter att företaget har registrerats, måste en 
anmälan göras till SKV innan verksamheten kan dras igång. Innan registreringen har ägt 
rum, får inga varor eller tjänster säljas eller köpas in, eftersom bolaget inte formellt 
existerar (Företagarguiden, 2008d).  
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Ett handelsbolag är en egen juridisk person med egna tillgångar och skulder. 
Handelsbolaget har bokföringsplikt, men är inte skyldigt att ha en revisor såvida inte 
bolaget har minst en juridisk person som delägare (Företagarguiden, 2008b). Ett 
handelsbolag är inte ett skattesubjekt. Därför är det ägarna personligen som beskattas för 
sina andelar av vinsten (Thomasson et al, 2004). 
 
En variant på handelsbolaget är kommanditbolaget. I kommanditbolaget finns det två 
typer av delägare, komplementärer och kommanditdelägare. En komplementär har 
obegränsat personligt ansvar. Kommanditdelägaren ansvarar endast för det kapital som 
han har satt in i bolaget. I övrigt är reglerna desamma som för handelsbolag 
(Företagarguiden, 2008c). 

2.4.3 Enkelt bolag 
 
Ett enkelt bolag bildas genom att två eller flera avtalar att driva rörelse under ett 
gemensamt bolag. Enkla bolag ska följa lagen om handelsbolag och enkla bolag. 
Skillnaden mot ett handelsbolag är att det enkla bolaget inte noteras i handelsregistret, 
utan istället registreras hos SKV. I samband med registreringen får bolaget också ett 
organisationsnummer. Om det bedrivs näringsverksamhet i det enkla bolaget ska 
bolagsmännen, inte bolaget, även registreras hos Bolagsverket (SKV, 2008a).   
  
Det enkla bolaget är ingen juridisk person och därmed inget rättsubjekt. Det är heller inte 
bokföringsskyldigt. Istället är det bolagsmännen som ansvarar för bokföringen av 
näringsverksamheten. Delägarna äger och ansvarar själva för sina skulder och tillgångar i 
bolaget. Eftersom det enkla bolaget inte driver någon egen näringsverksamhet, så är det 
bolagsmännen som tilldelas eventuell F-Skattsedel. Är det fler än en bolagsman fördelas 
den preliminära skatten mellan delägarna utefter deras förväntade andel av 
verksamhetens inkomster. Eventuell vinst delas lika mellan bolagsmännen och skattas 
personligen (ibid). 
 

2.5 Kategori 2 – 4, (K2, K3 och K4) 

2.5.1 Kategori 2 (K2) Mindre aktiebolag 
 
Även företag som tillhör K2 kommer att erbjudas möjlighet att använda förenklade 
redovisningsregler vid upprättandet av årsredovisningen (BFN, 2007). Till K2 hör mindre 
aktiebolag och ekonomiska föreningar samt handelsbolag som ägs av juridisk person. 
Dessutom tillkommer de företag som egentligen tillhör K1, men av någon anledning vill 
redovisa enligt K23. Reglerna kommer troligtvis att börja gälla den 1 juli 2008 eller den 1 
januari 2009 (Precht, 2007).  
  

                                                 
3 Sten-Eric Ingblad och Pernilla Lundqvist, Redovisningens normer idag och imorgon, föreläsningsmaterial 
den 2 november 2006, Högskolan i Borås. 
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I dagsläget finns ännu så länge endast ett utkast för hur årsredovisningen ska skötas i 
mindre aktiebolag. BFN har skickat detta förslag på remiss och allmänna synpunkter 
önskas (BFN, 2008d). Utkastet gör gällande att allmänna råd rörande mindre aktiebolag 
kommer att grunda sig på traditionella redovisningsprinciper med utgångspunkt i 
tillgångars anskaffningsvärde. Det kommer att bli mindre utrymme att välja 
redovisningsprincip än tidigare. Utkastet innehåller dessutom endast schablonmässiga 
upplysningar4. K2 projektet har mött stark kritik hos remissinstanser och 
redovisningsexperter (Thorell, 2006). 

2.5.2 Kategori 3 (K3) Större aktiebolag 
 
K 3 innefattar större aktiebolag som inte tillämpar IAS/IFRS5. Definitionen av företag i 
K3 följer av 1 kap 3 § punkt 4-5 ÅRL 1995:1554:  
 
”4. större företag: 

- företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller 

- företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 
 
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor, 
 
5. mindre företag: företag som inte är större företag” 
 

Arbetet med att ta fram ett regelverk för denna kategori är i full gång. Det är RR:s 
rekommendationer RR 1-RR 29 som med ett fåtal undantag kommer att ligga till grund 
för regelverket, fastän något förenklade (Drefeldt, 2007). Ett exempel är att det ska lättas 
på upplysningskraven, framför allt för mindre företag (BFN, 2008e) Även IASC:s 
(International Accounting Standards Committee) föreställningsrams grundläggande 
principer avseende tillgångar och skulder kommer att påträffas här (Drefeldt, 2007). K 3 
kommer att vara alternativ nummer ett för företag som ska upprätta en årsredovisning 
(BFN, 2008e).  

2.5.3 Kategori 4 (K4) Noterade aktiebolag, koncerner m.m. IFRS 
 
I K4 återfinns de företag som tillämpar IAS/IFRS, i första hand noterade företag6. Alla 
noterade företag inom EU ska från och med den 1 januari 2005 använda IFRS i sin 

                                                 
4 Sten-Eric Ingblad och Pernilla Lundqvist, Redovisningens normer idag och imorgon, föreläsningsmaterial 
den 2 november 2006, Högskolan i Borås. 
5 ibid.  
6 ibid. 
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koncernredovisning. Detta för att harmonisera reglerna och även för att öka transparensen 
i börsföretagen (PWC, 2008). 

2.6 Vad ska bokföras i K1 företag? 

2.6.1 Öppningsbalansräkning 
 
”När bokföringsskyldighet inträder eller när grunden för sådan skyldighet ändras, ska 
företaget utan dröjsmål upprätta en öppningsbalansräkning” (4 kap 3 § BFL 1999:1078) 
 
Om ett företag väljer att börja tillämpa ett förenklat bokslut, eller när en ny verksamhet 
startar, måste en öppningsbalansräkning upprättas. Denna är en uppställning över de 
tillgångar, skulder och eget kapital som ska bokföras i firman (BFN, 2002). Syftet med 
öppningsbalansräkningen är att visa vilka skulder och tillgångar som företaget har då den 
lagstadgade bokföringsplikten inträder eller ändras (BFN, 2006a) 
 
Det åligger den som startar upp en ny verksamhet att fastställa vilka tillgångar och 
skulder som tillhör firman och därmed ska finnas med i öppningsbalansräkningen, och 
vilka som ska urskiljas som privata. Firmans tillgångar och skulder ska värderas till 
marknadsvärdet (SKV 282, 2008). Verksamheter som går över till att tillämpa de nya 
reglerna ska, när de upprättar en öppningsbalansräkning, ta upp skulder och tillgångar till 
de värden som noterats i deklarationen vid föregående års utgång (BFN, 2006).  

2.6.2 Tillgångar 
 
Tillgångarna i verksamheten som förväntas tillföra företaget någon ekonomisk nytta ska 
bokföras i sin helhet, annars inte alls. För kontanta medel, bilar, mark och byggnader 
finns särskilda regler för bokföringen. Bilar ska bokföras i företaget om de används i 
verksamheten, kan tillföra företaget nytta och om den privata användningen är ringa. När 
det gäller likvida medel är det endast de medel som hör till företaget som får bokföras. 
Det måste vara medel som genererats eller satts in i företaget, och som dessutom avses 
användas inom överskådlig tid. Allt annat, till exempel genererade inkomster som inte 
används i företaget, räknas som privata tillgångar. De ska tas ut från verksamheten och 
således inte inkluderas i bokföringen (ibid). 
 
Om företagaren äger byggnader och mark och dessa klassas som näringsfastighet enligt 
inkomstskattelagen, så ska de bokföras i företaget till den del som klassificeringen gäller. 
Har de klassats som privatbostadsfastigheter så ska de inte tas upp alls i bokföringen. 
Tidpunkten för klassificeringen är avgörande för bokföringen, det vill säga vid 
föregående års utgång respektive förvärvstidpunkten (FAR SRS Komplett, 2007a).  

2.6.3 Skulder och eget kapital  
 
All insättning av medel i firman från företagaren ska gå in som eget kapital. Tas medel ut 
av näringsidkaren ska detta bokföras som minskning av eget kapital. Detsamma gäller om 
privata utgifter betalats med företagets medel samt om ersättning utgår till make och 
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barn, under förutsättning att företagaren inte får göra skattemässigt avdrag för den. Alla 
skulder som inte är privata ska bokföras i företaget (BFN, 2006).  

2.6.4 Inkomster och utgifter 
 
Reglerna för bokföring av intäkter är desamma oavsett om företaget redovisar enligt 
kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Dock finns det avvikelser i redovisningen 
som medför att beräkningen av intäkten skiljer sig åt mellan de respektive metoderna 
(ibid). Till inkomsterna räknas alla ersättningar som den enskilde näringsidkaren tagit 
emot för egen räkning. Som exempel på de inkomster som ska bokföras i företaget kan 
nämnas försäljning av varor och tjänster, försäkrings- eller skadeståndsersättningar, EU-
stöd och ränteinkomster. Det är också viktigt att räkna in de varor och tillgångar som 
används för eget bruk. Till utgifterna räknas alla de utgifter som är nödvändiga för att 
driva verksamhet. Alla utgifter ska bokföras, även de som inte är avdragsgilla (SKV 282, 
2008). 

2.6.5 Kontantmetoden eller faktureringsmetoden 
 
”Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor 
och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 6 kap. 1 § får dröja med att 
bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång skall dock då 
samtliga obetalda fordringar och skulder bokföras” (5 kap. 2 § tredje stycket BFL 
1999:1078). 
 
En valfrihet som finns inom ramen för K1-reglerna är tillämpningen av antingen 
faktureringsmetoden eller kontantmetoden (bokslutsmetoden) i den löpande bokföringen 
(Nilsson & Karlsson, 2006). Kontantmetoden, som är enklare än faktureringsmetoden, 
kan användas av verksamheter som tillhör K1. Kontantmetoden är inte tvingande för 
dessa företag, utan används helt på frivillig basis (BL info online, 2006) 
 
När en affärshändelse sker, bokför företaget denna direkt vid betalning (ibid). I realiteten 
innebär detta att endast in- och utbetalningar bokförs löpande under året. Det är alltså 
först vid betalning som bokföringen görs och inte när företaget till exempel tar emot en 
faktura från en leverantör (SKV, 2008b). Nackdelen med kontantmetoden är att de 
aktuella förhållandena inte återspeglas i redovisningen, eftersom obetalda skulder och 
uppkomna fordringar inte syns i bokföringen. Detta anses ändå accepterat, i och med att 
fordringarna och skulderna måste bokföras senast när räkenskapsåret är slut. På så vis 
påverkas inte resultatet på årsbasis (BL info online, 2006). 
 
Faktureringsmetoden däremot bygger på löpande bokföring. Utsända fakturor bokförs 
som kundfordringar och anländande fakturor bokförs som leverantörsskulder. 
Fordringarna och skulderna minskas sedan när betalning äger rum, genom ännu en 
bokföring (Företagarguiden, 2008c). Det är viktigt att notera i sammanhanget, att det 
finns möjlighet att byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden utan hinder, men att 
det motsatta förhållandet kommer att kräva dispens i framtiden (Nilsson & Karlsson, 
2006). 
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2.7 Förenklat årsbokslut för K1 företag 
 
”En årsredovisning ska upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i 
årsredovisningslagen” (6 kap 2 § BFL 1999:1078). ”Ett årsbokslut skall bestå av en 
resultaträkning och en balansräkning. Årsbokslutet skall upprättas i vanlig läsbar form. 
Beloppen i årsbokslutet skall anges i svenska kronor” (6 kap 4§ BFL 1999:1078). 
 
Alla näringsverksamheter ska efter avslutat verksamhetsår enligt lag upprätta någon form 
av bokslut. Det finns tre typer av bokslut – årsredovisning, årsbokslut och förenklat 
årsbokslut. (SKV 295, 2008) Bokslutet är viktigt för näringsidkaren själv, men lika ofta 
även för andra intressenter. Företagaren får genom bokslutet en överblick över den 
ekonomiska ställningen vid årets slut, likväl som det gångna årets affärshändelser. Allra 
viktigast blir bokslutet för företag med många intressenter, men även mindre företag kan 
ha nytta av ett korrekt bokslut till exempel vid extern och intern efterkontroll av 
redovisningen (Regeringens proposition 2005/06:116). 
 
Årsbokslutet och årsredovisningen ska båda innehålla en balansräkning samt en 
resultaträkning med tillhörande upplysningar. I årsredovisningen ska det dessutom ingå 
en förvaltningsberättelse. Årsredovisningen är en offentlig handling, medan årsbokslutet 
endast är för internt bruk (ibid). 
 
“Ett förenklat årsbokslut skall bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det 
skall upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form” (6 kap. 10 § BFL 
1999:1078). 
 
Tidigare gällde att alla bokföringsskyldiga som inte upprättar en årsredovisning istället 
skulle upprätta ett årsbokslut. Den 1 januari 2007 trädde en ändring i 6 kap 3 § BFL 
(1999:1078) i kraft, vilket medför att de företag vars nettoomsättning normalt uppgår till 
högst tre miljoner kronor, istället får upprätta ett förenklat årsbokslut (BFN, 2006). 
(Bilaga 4). Undantaget är de enskilda näringsidkare som är skyldiga att upprätta en 
årsredovisning, exempelvis på grund av att de är ett moderföretag i en koncern. Detta 
förfarande är dock mycket ovanligt (SKV 295, 2008).  
 
Tanken med det förenklade bokslutet är att de enskilda företagarna ska få en mindre 
arbetsbörda med bokföringsarbetet. Beslutet om det enklare systemet motiveras med att 
det oftast endast är SKV som har intresse av företagets externa redovisning och 
myndigheten får informationen de behöver via deklarationen. Företagare som tillhör K1 
har möjlighet att upprätta ett förenklat bokslut. Detta ska sedan ligga till grund för 
beskattning av näringsverksamheten (Regeringens proposition 2005/06:116). 
 
Eftersom alla näringsidkare måste deklarera inkomst till SKV har skattedeklarationen och 
det förenklade bokslutet integrerats med varandra. Det förenklade bokslutet upprättas till 
stor del direkt på deklarationsblanketten med vissa skattemässiga justeringar. För 
handelsbolag, där bolagsmännen själva beskattas för handelsbolagets verksamhet, görs ett 
motsvarande skattemässigt bokslut i bolagsmännens deklarationer (ibid). I 
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nettoomsättningen räknas företagets totala inkomster, exklusive moms. Reglerna i ÅRL 
behöver inte efterföljas i det förenklade årsbokslutet (BFN, 2006). 
 
Innan beslutet om K1 vann laga kraft var mindre bolag som hade en inkomst som 
understeg tjugo prisbasbelopp undantagna från att upprätta bokslut. Eftersom 
prisbasbeloppen ändrar sig från år till år, så blev det årligen en utvärderingsfråga för 
företagaren huruvida denne omfattades av bokslutsskyldigheten. De nya K1 reglerna ger 
en mer överskådlig och begriplig indelning för de mindre företagen. Firmorna kan 
numera lättare finna sin plats i den nya uppdelningen. En annan fördel är att det blir en 
minskad arbetsbörda för den enskilda näringsidkaren (Regeringens proposition 
2005/06:116). 
 
 

 

Figur 2.1 Hur avslutas räkenskapsåret? (Precht, 2007) 

 

2.8 Vilka regler ska tillämpas?  
 
Tanken med den enklare kopplingen mellan redovisning och beskattning är att göra såväl 
bokslutsarbetet som redovisningen lättare och smidigare för den enskilde näringsidkaren. 
De nya reglerna är mycket enklare och mer förståeliga än föregångarna, vilket underlättar 
näringsidkarens bokslut. Detta kan i förlängningen leda till minskade kostnader för 
företagaren, då det finns möjlighet att spara in på externa redovisningskostnader. De 
verksamheter som tillhör K1 har möjlighet att tillämpa de nya förenklade reglerna, vilket 
emellertid är ett frivilligt val. Innan ett beslut kan tas huruvida den enskilda 
näringsidkaren ska kunna använda sig av det förenklade årsbokslutet eller inte, måste en 
individuell bedömning ske över hur företaget ska redovisa. De företag som till exempel 
har behov av att periodisera har förmodligen bättre nytta att använda sig av de tidigare 
reglerna (Nilsson & Karlsson, 2006). 
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En annan orsak till att företag väljer att inte använda sig av det förenklade bokslutet kan 
vara att deras redovisningssystem inte är uppdaterat, utan upprättar bokslut på samma sätt 
som tidigare. Då kan det både vara enklare och billigare att fortsätta att använda sig av 
det traditionella bokslutet. Vidare bör företagen identifiera tre punkter inom 
redovisningen: planenlig avskrivning, avsättningar och upplupna poster. Om företaget 
visar sig ha behov av alla tre delarna så är det även då lämpligare att följa det traditionella 
istället för det förenklade bokslutet (Nilsson & Karlsson, 2006). 

2.8.1 Balansräkningen 
 
I balansräkningen har det blivit en hel del förenklade riktlinjer för företag som tillhör K1 i 
samband med K-projekten (Bilaga 5): 
 
Vad anläggningstillgångarna beträffar, räcker det för en enskild firma att upprätta en 
förteckning över inventarierna, där uppgifter på anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde 
och beräknad livslängd i bolaget framgår. Uppställningen behöver på intet sätt vara 
avancerad. Det räcker med kopior på inköpet samt en notering där livslängden anges. 
Förteckningen behöver inte upprättas om företaget endast har ett fåtal 
anläggningstillgångar som vid kontroll kan redogöras för endast genom att överblicka 
tillgångarna i bokföringen (BFN, 2006).  
 
För enskilda näringsidkare blir värderingen enklare i och med det förenklade bokslutet. 
Värdet av anställdas arbete tas inte upp. Belopp under 5 000 kronor samt de inventarier 
med kort ekonomisk livslängd ska bokföras som övrigt inköp. De ska således inte tas upp 
som en tillgång i balansräkningen. Utgifter som överstiger 5 000 kronor tas upp som 
inventarier. Vid ett traditionellt bokslut är motsvarande belopp 10 000 kronor (SKV 283, 
2008).  
 
Upplupna poster behandlas lite annorlunda i det förenklade bokslutet. Utgångspunkten 
för kostnadsberäkningen är de utbetalningar som har bokförts under året. Fakturor som 
anländer efter bokslutsdagen ska inte justeras, även om leverans har skett innan bokslutet. 
Därutav kommer posten Övriga skulder se annorlunda ut mot ett traditionellt bokslut, och 
påverka beräkningen av bland annat varukostnader. Endast räntor över 5 000 kronor får 
periodiseras (SKV 282, 2008).  
 
I lagerposten i det förenklade årsbokslutet är det endast inköpta och levererade varor som 
ska tas med. De varor som sålts och lämnat företaget ska heller inte tas upp. Varuinköp 
kan löpande bokföras som utgift. Ett lager som består av till exempel förbrukningsartiklar 
till ett ringa värde, maxgräns 5 000 kronor, behöver inte tas upp i balansräkningen. 
Inköpen blir istället en kostnad. Här överrensstämmer bestämmelserna med vad som 
gäller vid beskattning (BFN, 2006).   
 
Vissa transaktioner måste vid årets slut bokföras som kundfordringar, även om företaget 
tillämpar kontantmetoden. Beloppet inklusive moms är det som bolaget har att göra 
anspråk på av kunden. Momsen kommer dock inte att påverka företagets resultat, då 
momsen på kundfordringarna vid bokslutet kommer att utgöra en skuld av mervärdesskatt 
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som ska betalas in till staten. Detta gäller även för andra fordringar som inkluderar moms 
och som ännu inte har redovisats i bolagets skattedeklaration. Under kundfordringar ska 
försäljningar som bolaget normalt borde ha fakturerat vid årets slut samt de fakturor som 
skickats ut, men där betalning ännu inte erhållits, tas upp (BFN, 2006). 
 
Inkomna obetalda leverantörsfakturor måste även de bokföras innan bokföringsårets 
utgång, även om företaget redovisar löpande enligt kontantmetoden. Liksom 
kundfordringar ska leverantörsskulder bokföras inklusive moms, där momsen i detta fall 
utgör en fordran på staten. Det är inkomna fakturor som företaget inte betalat före 
utgången av räkenskapsåret samt de inköp som det ännu inte ankommit någon faktura för 
som ska tas upp under denna post (ibid). 
 
Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut får inte göra några avsättningar 
gällande framtida åtaganden. Om sådana önskemål finns inom företaget, måste ett 
traditionellt årsbokslut upprättas istället. De regler som gäller för ett sådant måste då 
tillämpas i sin helhet. Skatterättens avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond 
och ersättningsfond, så kallade obeskattade reserver, går emellertid utmärkt att göra i det 
förenklade bokslutet (SKV 283, 2008).  

2.9 Diskussioner kring förenklingsarbetet 
 
Målsättningen med BFN:s förenklingsarbete är att minska, förtydliga och förenkla 
redovisningsreglerna, samt att samla dem i ett enda regelverk. De ska skrivas utifrån ett 
användarvänligt perspektiv, vilket innebär att de mindre företagen inte kommer att ha de 
internationella reglerna som utgångspunkt. BFN är medvetna om att förenklingen i vissa 
fall medför schabloniseringar, så att reglerna inte kommer att bli helt 
redovisningstekniskt riktiga (BFN, 2007). 
 
Redan år 2003 fattade BFN beslut om att samordna regelverk för redovisning i företag av 
olika storlek, med mål att förenkla redovisningen för företagare. För K1-företagen har 
regelverket redan sammanställts, i och med utgåvan av BFN:s vägledning med BFNAR 
2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat bokslut. I denna finns all 
information som de mindre företagen behöver för att upprätta ett förenklat bokslut. För de 
andra kategorierna, kommer det att komma ut motsvarande redovisningsregler under de 
närmaste åren. Närmast på tur är K2, vars regelsamling kommer ut senast den 1 januari 
2009 (Precht, 2007).  
 
Under K-projektens arbetsgång har en hel del kritik framförts, både från remissinstanser 
och från redovisningsexperter. Bland annat har BFN:s regleringsteknik kritiserats, och då 
framför allt i K2 projektet som anses präglat av schablonlösningar och långtgående 
förenklingar. Remissinstanserna finner att förenklingarna i projekten stundtals verkar gå 
för långt ifrån ramlagarna BFL och ÅRL. De menar att normgivarna sätter sig över lagen 
genom att inskränka eller utvidga lagreglerna. Dessutom ifrågasätts huruvida den 
kompletterande normgivningen kan införa regler som inte sedan tidigare finns i 
lagstiftningen. Som exempel kan nämnas att BFN har infört nya regler i ÅRL för att 
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anpassa lagen efter det materiella innehållet i BFNAR:s vägledning för enskilda 
näringsidkare (Thorell, 2006). 
 
Remissinstanserna menar också att BFN inte har lyckats föra ut budskapet om hur K-
projektens förenklingsarbete ska gå till. BFN å sin sida anser att det är just samlingen av 
ett enda regelverk som är kärnan i det som ska underlätta för företagen. Tidigare ansågs 
inte alla aktörer ha haft tillräcklig kunskap om korrekta redovisningsregler, utan har 
blandat dem efter eget tycke. BFN menar att detta tagande och givande nu ska kunna 
undvikas i och med förenklingsarbetet. Som motargument har remissinstanserna kritiserat 
att valmöjligheter kring reglerna tas bort, då de påpekat att ÅRL och BFN:s vägledning 
ibland säger emot varandra (Precht, 2007). 
 
FAR SRS har anmärkt på tidpunkten för införandet av de nya reglerna. De framhåller 
bland annat att det pågår flera utredningar inom redovisningen parallellt med 
kategoriseringsprojekten, vilket sannolikt kommer att medföra att de första samlingarna 
om K1 och K2 måste arbetas om framöver. BFN besvarar kritiken med att det 
kontinuerligt pågår utredningar inom redovisningsområdet. Om nämnden skulle vänta in 
de utredningar FAR SRS syftar på i sitt remissvar, skulle arbetet inte bli färdigt förrän 
tidigast år 2011, om ens någonsin. BFN tillmötesgår ändå kritiken genom att under tiden 
som de nya reglerna antas, behålla de gamla reglerna parallellt. De gamla råden kommer 
att avskaffas först när utredningarna har antagits av riksdagen. Till dess kan företagen 
följa det regelverk som passar dem bäst (ibid). 
  
Svenskt Näringsliv (2006) medger att samordningen mellan redovisningsregler och 
skatteregler för K1-företagen bör ge en generell förenkling. Genom sitt remissutlåtande 
påpekar de vikten av att presentera möjligheter till förenklad redovisning för alla som 
formellt omfattas av storlekskriteriet. För och nackdelar bör lyftas fram så att varje 
företag kan göra ett välgrundat beslut huruvida de vill tillämpa K1 eller använda annan 
redovisning. Dessutom måste regelverket innehålla tydliga regler om hur övergångar till 
exempelvis K2 kan gå till.  
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3 Metod 
I detta kapitel återfinns den vetenskapliga grundsyn som har använts i studien, samt de 
metodologiska ställningstaganden som har gjorts. Även forskningsansatsen framställs. 
Härpå följer en diskussion kring datainsamling och källkritik. Avslutningsvis behandlas 
validitet och reliabilitet.  

3.1 Vetenskaplig grundsyn 
 
När vi angripit vårt problem har vi använt oss av det hermeneutiska förhållningssättet. 
Den hermeneutiske forskaren närmar sig objektet som ska undersökas med utgångspunkt 
från sin egen förförståelse och använder därmed denna som ett verktyg i tolkningen (Patel 
& Davidson, 2003). På så sätt ökar förståelsen och kunskapen blir djupare. Därefter tas 
ytterligare delar in och sätts in i nya helheter. Detta systematiska tillvägagångssätt kallas 
för den hermeneutiska cirkeln (Befring, 1994). 
 
Vi besitter sedan tidigare en viss förförståelse för det område som vår rapport speglar. 
Vår kunskap baseras på de kurser i externredovisning som vi tagit under vår utbildning. 
Omstruktureringen med de olika kategoriseringarna skedde under tiden som vi läste 
kurserna, varpå vi fick en noggrann genomgång och djupgående inblick i vad det innebar. 
På så sätt har vi fått en ökad förståelse för förändringen. I vårt yrkesliv har vi också 
kommit i kontakt med de ändrade redovisningsreglerna. Eftersom vi båda arbetar med 
ekonomiska frågor så måste vi hela tiden vara á jour med vad som händer i branschen. 
Mot bakgrund av detta anser vi att vi har tagit oss an arbetsuppgiften med öppet sinne och 
använt vår förförståelse till att tolka och förstå.  
 
Vår avsikt är att skildra redovisningsförfarandet både i dåtid och i nutid. Dessa kunskaper 
har lagts till vår tidigare förförståelse och på så sätt hjälpt oss att skapa en helhetsbild 
över de enskilda näringsidkarnas situation. Vår ambition är att vår uppsats kommer att 
öka vår och läsarens förståelse för de nya redovisningsreglerna.    

3.2 Forskningsmetod 
 
Den kvalitativa metoden syftar till att skapa förståelse för det problemsammanhang som 
ska analyseras. Den är mindre formaliserad än den kvantitativa och innebär att 
undersökningen går mer på djupet. Ofta inhämtas informationen nära objektet som ska 
observeras (Holme & Solvang, 1997). Metoden passar bäst in i forskning som syftar till 
att utveckla nya begrepp och teorier (Kjaer Jensen, 1995).  
 
Vi har använt den kvalitativa metoden i vår uppsatsprocess. Under vår arbetsgång har vi 
samlat in material genom intervjuer med enskilda näringsidkare. Dessa intervjuer har 
visserligen varit utformade enligt en standardiserad mall, men respondenterna har också 
fått utrymme att uttrycka egna tankar och reflektioner kring redovisningsreglerna. Vi 
bedömer att undersökningen fått en större tyngd då vi fört en öppen dialog med våra 



 

21 

respondenter. Mot bakgrund av ovanstående anser vi att undersökningen kommit att bli så 
djupgående att den kan klassas som kvalitativ.  

3.3 Forskningsansats 
 
När forskningen ska relatera teori och verklighet till varandra, uppstår ofta ett frågetecken 
kring tillvägagångssättet. Det finns tre olika sätt att relatera verklighet och teori till 
varandra. Dessa kallas deduktion, induktion och abduktion. Det deduktiva arbetssättet 
kännetecknas av att slutsatser om enskilda företeelser dras med utgångspunkt från 
befintliga teorier. Hypoteser som härleds ur teorin prövas sedan empiriskt. 
Utgångspunkten för induktion ligger istället i empirin, från vilken forskaren formulerar 
en teori. Abduktion är en kombination av de båda arbetssätten (Patel & Davidson, 2003). 
 
Med utgångspunkt från teorin har vi frambringat de frågor som vi sedan använt oss av 
som grund, när vi har intervjuat våra respondenter. Genom att få bekräftande data från 
respondenterna som vi senare sammanställt i empirin, har vi kunnat söka oss tillbaka för 
bekräftelse i teorin. På så sätt har vi genererat mer kunskap. Eftersom vi knutit an 
verkliga fall till teorin, likväl som vi har utgått från befintlig teori tillämpad på 
verkligheten, har vi arbetat med abduktion i vår uppsats. 

3.4 Datainsamling 
 
Datainsamlingstekniker kan indelas efter kvantitativa eller kvalitativa data. Skillnaden 
mellan dessa består i struktur och standardisering. Kvalitativ data är ostrukturerad och 
bygger på projektiva tekniker, medan den kvantitativa är standardiserad och strukturerad 
utan utrymme för egna tankar (Andersen, 1998). 
 
Kjaer Jensen (1995) menar att bristen på standardiserade intervjuer vid kvalitativ 
datainsamling kan göra det svårt att bedöma tillförlitligheten, då resultatet är så 
varierande. Därför anses denna typ av datainsamling ha en låg grad av tillförlitlighet. För 
att höja kvaliteten måste därför en extra tyngd läggas vid datans tillförlitlighet. Att 
analysera data som framkommit genom en kvalitativ datainsamling borde leda till goda 
möjligheter för en relevant tolkning (Holme & Solvang, 1997). 
 
Vår teoretiska datainsamling består till största del av lagtext, praxis och 
rekommendationer utgivna av myndigheter med flera. Det är förhållandevis lätt att finna 
dessa, då åtkomsten är god, bland annat via Internet. Informationen som vi inte kunnat 
påträffa via Internet, har vi hittat bland det utbud som finns att tillgå genom Högskolan i 
Borås bibliotek. Bland annat ser vi biblioteket som en god tillgång när vi tagit fram de 
artiklar som har legat till grund i vår teoretiska referensram. 
 
När det gäller den empiriska delen har vi utformat vår enkät på ett sådant sätt att 
respondenterna själva har haft möjlighet att uttrycka egna åsikter. Detta är viktigt för oss 
då vi i vår undersökning vill få in nya tankar och idéer, för att få förslag till förbättringar i 
linje med vår frågeställning. Vi har i vår framställan av enkäten hela tiden haft i åtanke att 
frågorna ska vara så direkta som möjligt, utan att de för den sakens skull blir ledande. På 
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så vis säkrar vi att vår insamling har resulterat i omfattande, men inte alltför utsvävande, 
svar.  
 
De enskilda näringsidkare som vi tillfrågat valdes ut slumpmässigt ur telefonkatalogen. 
Vid intervjuerna närvarade båda parter. Anteckningar fördes och samtliga respondenter 
erbjöds att granska vår text innan publicering. Vi har valt att hålla rörelseidkarna 
anonyma då en del starka åsikter framfördes, samt på grund av att några särskilt begärde 
det. När det gäller redovisningsexperterna så valdes dessa omsorgsfullt ut med hänsyn till 
erfarenhet och auktorisation. Samtliga intervjuer skedde per telefon och vi bad om 
tillåtelse att få publicera deras namn och namnet på företaget där de arbetar. Ingen hade 
några invändningar mot detta. De blev också erbjudna att ta del av vår uppsats innan den 
var färdigställd för att förtydliga sina uttalanden eller rätta till eventuella missförstånd. 

3.5 Källkritik 
 
Källkritik handlar om att värdera hur trovärdiga olika data är och hur användbara de är i 
forskningssammanhang. Bland annat gäller det att fastslå att informationen som källan 
anger är självupplevd eller har nära anknytning till densamma (Befring, 1994).  
 
De litterära källorna som vi har använt oss av är mestadels lagtext och rekommendationer 
från myndigheter och nämnder. Vi finner att dessa omständigheter säkrar källornas äkthet 
och objektivitet. Dessutom har vi refererat till ett flertal artiklar ur facktidningen Balans, 
vilka omsorgsfullt har valts ut med tanke på innehåll och anseende hos författarna. Vi är 
medvetna om att informationen från respektive skribent kan vinklas utifrån dennes 
synsätt. Därför har vi varit kritiska i vår granskning och hela tiden vägt in sannolikheten i 
påståendena.  
 
De muntliga källor som vi refererat till i rapporten har alla varit strategiskt utvalda för att 
matcha våra kriterier. Bland annat värdesätter vi lång redovisningserfarenhet bland 
respondenterna. Vi har hela tiden varit medvetna om att olika aktörer kan uppfatta 
situationer på vitt skilda sätt. Vår ambition har varit att höra så många åsikter som möjligt 
för att inte få en alltför snäv bild av problemet. För att få så säkra uppgifter som möjligt 
har vi endast använda oss av primära källor i empirin. När vi utformat våra enkäter har vi 
hela tiden haft i åtanke att undvika att ställa ledande frågor. 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Validiteten säkrar att det som mäts i undersökningen verkligen är det som ska mätas, så 
att resultatet inte influeras av andra omständigheter (Befring, 1994). Reliabiliteten anger 
hur exakt mätningen egentligen är, det vill säga i hur hög grad tillfälligheterna påverkar 
resultatet. Det är av stor vikt att kontrollera att mätningarna inte innehåller några 
felaktigheter (Andersen, 1998). 
 
Vi har haft höga ambitioner när det gäller att säkerställa att det som mäts verkligen är det 
som vi ämnat undersöka. Dessutom har vi under hela arbetets gång haft rapportens 
frågeställning i åtanke. Eftersom gränserna för enskilda näringsidkare tidigare har varit 
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annorlunda mot vad det är idag, så har vi varit ytterst observanta på att företagarna vi 
intervjuat verkligen hör till rätt kategori. Detta har skett genom en omsorgsfull 
kategorisering och utkristalliseringsprocess. Med detta menas att vi har lagt ett avsevärt 
förarbete på kontrollen av företagens omsättning och bolagsform innan intervjuerna, för 
att säkra att vi inte utfört mätningen på fel målgrupp. På så sätt garanterar vi validiteten i 
vårt arbete.  
 
Vidare är vi medvetna om vikten av att undersökningen gjorts på ett tillförlitligt sätt, så 
att vi får en så stabil mätning som möjligt. För att reducera mätfel i undersökningen har 
respektive respondent fått möjligheten att granska sina uttalanden innan publicering. 
Detta har minskat risken för feltolkningar. Genom att bara engagera enskilda företagare 
som har varit verksamma i minst tre år, har vi minimerat risken att noviser påverkar 
resultatet. Litteraturen och artiklarna som har använts är skrivna av erkända yrkesutövare, 
vilket gör att vi förlitar oss även på dessa källor. Därmed säkrar vi en hög reliabilitet 
genom hela vår uppsats. 
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4 Empiri 
Empirikapitlet innehåller det material som har framkommit vid telefonintervjuer med 
respondenterna. Avsnittet inleds med vilka förändringar som företagen upplever i sin 
redovisning för att sedan övergå i en redogörelse kring huruvida bolagen anser sig ha 
tillräcklig information och kunskap för att klara av den nya redovisningen. Därefter 
följer förslag på ytterligare förändringar samt en skildring över de övriga synpunkter 
som framförts. Sist presenteras intervjuerna med redovisningskonsulter, revisorer m.fl. 
samt SKV. 

4.1 Intervjuer med handelsbolag och enskilda näringsidkare 
 
Respondenterna som vi intervjuat är nio stycken till antalet. De är alla enskilda 
näringsidkare i handelsbolag, enskilda bolag och enkla bolag som verkar i olika 
yrkesgrenar spridda mellan allt från grönytebranschen till damkonfektion. Varje företag 
har en nettoomsättning som understiger tre miljoner kronor årligen och tillhör därmed 
K1. Samtliga frågesamtal genomfördes per telefon och beräknad tidsåtgång var cirka 20 
minuter per intervjutillfälle. Frågorna som ställdes vid utfrågningarna återfinns i bilaga 1. 

4.1.1 Förändringar i redovisningen 
 
Vår första fråga till respondenterna var om de upplevde någon förändring i sin 
redovisning från den 1 januari 2007 när de nya reglerna trädde i kraft. Respondent A7, 
som förfogat över sitt bolag i grönytebranschen i ett flertal år, uppger att han upprättar ett 
vanligt årsbokslut. Till sin hjälp har han ett bokföringsprogram som gör att det går 
smidigt att få fram alla nödvändiga uppgifter. A ser ingen anledning att ändra sitt 
tillvägagångssätt, främst på grund av att hans företag troligen inom en snar framtid 
kommer att omvandlas till ett aktiebolag.  
 
Företagare B8 säger att övergången inte är något som han har tänkt på och inte heller 
känner sig berörd av. B arbetar med fastighetsvärderingar samt fastighetsmäkleri. 
Respondent C9 svarar i liknande termer och hävdar att han inte upplever några 
förändringar i sin redovisning. C driver en konsultfirma som utför ekonomiska uppdrag åt 
klienter och han hävdar att han redovisar precis som vanligt, det går lika fort och 
kunderna har inga invändningar mot detta. Firma D10 har funnits i hunddagisbranschen 
sedan år 2005 och framför att hon inte märkt någon skillnad i sin redovisning under årens 
lopp. 
 
Näringsidkare E11 kör på i gamla hjulspår och nämner att den enda skillnad som han har 
noterat är att det numera finns en möjlighet att redovisa momsen per kvartal istället för 

                                                 
7 Telefonintervju genomfördes den 17 april 2008. 
8 Telefonintervju genomfördes den 17 april 2008. 
9 Telefonintervju genomfördes den 18 april 2008. 
10 Telefonintervju genomfördes den 18 april 2008. 
11 Telefonintervju genomfördes den 18 april 2008. 
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månadsvis som tidigare. Han driver sedan många år verksamhet inom 
restaurangbranschen. Företagare F12 har drivit sitt företag i dagligvarubranschen i liten 
skala i några år och säger sig inte ha upplevt några förändringar, utan han gör som 
vanligt. Även affärskvinna G13 nämner den ändrade momsredovisningen som svar på 
frågan och hon tycker att den är bra då tillvägagångssättet spar tid. Vad gäller den övriga 
redovisningen så säger hon att den ser likadan ut och att hon bokför allting löpande. Hon 
anser att upplägget med den nya momsredovisningstidpunkten gör att hon kan planera 
bättre och att in- och utflödet i kassan är lättare att övervaka. G arbetar med 
damkonfektion och har inga anställda.  
 
Nästa intervjuobjekt är Företagare H14. H redovisar efter kontantmetoden en gång per år. 
Han driver sedan år 1980 en enskild firma och jobbar som grävmaskinist. Bokslutet 
sköter revisorn, men på vilka premisser detta sker känner inte H till. Han har inte hört 
talas om några förändringar, men säger att det är möjligt att hans revisor sitter på 
uppgifter kring detta som han är ovetande om. Redovisningen sköter H på samma sätt 
som han alltid har gjort.  
 
Rörelseidkare I15 arbetar som frisör och har även hon en enskild firma sedan 20 år 
tillbaka. Hon sköter all redovisning själv på ett löpande basis för att ha ordentlig uppsikt 
över de likvida medlen. Momsinbetalningen gör hon varje månad och det är en revisor 
som handhar hennes bokslut. I har hört talas om förändringarna, men har ännu inte satt 
sig in i vad de har för betydelse för hennes firma, utan hon sköter sin redovisning som 
hon alltid har gjort. 

4.1.2 Information och kunskap 
 
På frågan om de enskilda näringsidkarna vid tidpunkten för de förändrade 
redovisningsreglerna fick tillräcklig information om ändringarna råder det delade 
meningar. Respondent A uttrycker att han fått information, men att han inte tagit den till 
sig eftersom han inte har brytt sig om de nya reglerna. Han har tidigare arbetat som 
ekonomichef och menar att han har den kunskap som han behöver med sig sedan tidigare. 
Vidare nämner A att han enkelt kan ta ut den information som han behöver ur sitt 
bokföringsprogram.  
 
Företagare B upplever att informationen var bristfällig vid övergången till de nya 
reglerna. Han var för bara några dagar sedan på en föreläsning som SKV höll på 
Högskolan i Borås med anledning av den stundande deklarationen. B menar att han där 
snappade upp ett och annat matnyttigt och att det borde ordnas fler liknande träffar. Dock 
anser han att det finns en hel del information att hämta till exempel på Internet, men att 
han kanske är lite dåligt uppdaterad och inte riktigt tagit alla nyheter till sig. Detta 
konstaterande grundar sig i ointresse från hans sida. Den löpande redovisningen klarar 

                                                 
12 Telefonintervju genomfördes den 21 april 2008. 
13 Telefonintervju genomfördes den 21 april 2008. 
14 Intervju genomfördes den 22 april 2008. 
15 Intervju genomfördes den 25 april 2008. 



 

26 

han av själv med hjälp av ett äldre bokföringsprogram och blir det några större fel så hör 
SKV av sig med ett påpekande enligt honom.  
 
Respondent C är väl medveten om att information om förändringarna finns att hämta på 
SKV:s hemsida, men han är inte intresserad att ta del av dem. Anledningen till detta är att 
han anser att det nya systemet varken förenklar hans egen eller hans klienters 
redovisning. Firma D anser att informationen som finns idag inte är tillräcklig för att hon 
ska kunna säkra sin redovisning på bästa sätt. Hon upplever att en stor del av 
pappersarbetet känns överflödigt och poängterar att hon hellre vill lägga tiden på sin 
verksamhet istället för att redovisa en massa siffror till olika myndigheter. 
 
Näringsidkare E drar sig till minnes att han vid årsskiftet 2006/2007 fick en del 
information om de stundande förändringarna från SKV via ett utskick, men brydde sig 
inte så mycket om den. Företagare F kommer inte ihåg någon avisering, men nämner att 
det är mycket möjligt att han fått någon form av information. Ändock menar han att det är 
alldeles för mycket papper att hålla ordning på, så han kan inte precisera svaret närmare. 
Han anser sig emellertid ha tillräcklig kunskap för att kunna sköta sin redovisning själv 
under rådande förhållanden. Med en ekonomisk bakgrund och en god vän som är revisor 
lyckas han reda ut de flesta bryderierna. F använder inget bokföringsprogram och 
uppmuntras av revisorn att göra så mycket som möjligt på egen hand. 
 
Affärskvinna G hävdar att hon fick ta reda på all information själv. G poängterar att 
upplysningarna från SKV vid tiden för övergången var minst sagt bristfälliga. Hon är 
dock nöjd med den fakta som hon själv samlat in. Företagare H menar också att det är 
han själv som måste skaffa nödvändig kunskap och tycker att det är för bedrövligt att 
myndigheterna inte går ut och berättar om eventuella förenklingar. Han har hittills inte 
fått någon information överhuvudtaget. Rörelseidkare I tycker att redovisning är 
fullständigt ointressant och ser det mer som ett nödvändigt ont. Hon har tagit del av 
information från SKV, men ännu inte satt sig in i den på allvar. 

4.1.3 Förslag på förändringar/förbättringar och övriga synpunkter 
 
Vi ställde frågan om företagen hade förslag på ytterligare förändringar som skulle kunna 
förenkla och förbättra redovisningen. Respondent A anser att det är bra som det är idag. 
Han säger att det är lätt att få hjälp och rådgivning i redovisningsfrågor och att den som 
har lite rutin klarar av det mesta själv. Företagare B förlitar sig på sitt datoriserade 
bokföringssystem och vill gärna se en utveckling av detta. Han menar att systemet borde 
klara av att signalera när grova fel är på väg att begås.  
 
Respondent C tycker inte att de nya reglerna medför en förenkling och han understryker 
att de är framtagna av människor som inte arbetar i vardagen. De som möjligen skulle 
kunna dra nytta av det nya systemet är små enskilda firmor med en extremt liten 
omsättning enligt honom. C är kritisk till möjligheten att betala in momsen var tredje 
månad och befarar att detta i förlängningen kommer att leda till att staten inte får in sina 
pengar. Risken är att små bolag plötsligt tror att de har mer pengar att röra sig med än vad 
som egentligen är fallet. Han anser att det endast borde vara företag som omsätter runt 10 
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miljoner och har ett högt investeringsbehov, som skulle vara kvalificerade för denna typ 
av momsredovisning. 
 
Några konkreta förslag till förbättringar har inte näringsidkare E, men han menar att han 
skulle känna sig säkrare och klara av att göra mer saker själv, utan att rådfråga andra, om 
redovisningen var enklare. Företagare F talar i liknande ordalag och anser att det är 
alldeles för mycket regler att sätta sig in i för den som ska driva ett mindre företag.    
 
Affärskvinna G upplever inte att de nya redovisningsreglerna är enklare. 
Pappersexercisen har enligt henne blivit mycket värre i och med datoriseringen. G 
hanterar enligt egen utsago otroliga pappersmängder och önskar en gemensam databank 
för myndigheterna så att företagens pappersarbete kunde minska. 
 
I framtiden kan rörelseidkare I tänka sig att sköta hela sin redovisning själv, om det på 
sikt blir så enkelt som det sägs. Hon har också en närstående som är utbildad civilekonom 
som hon kan konsultera. På detta sätt sparar hon in revisorskostnaden. Som det ser ut i 
dagsläget är det emellertid inte intressant, då det skulle uppta för mycket av hennes 
dyrbara tid. I säger att det är värt pengarna att överlämna bokslutet till en revisor.  

4.2 Intervjuer med redovisningskonsulter, revisorer m.fl. 
 
Vi har även genomfört intervjuer med redovisningskonsulter, revisorer med flera, totalt 
fyra stycken till antalet. Dessa intervjuer skedde per telefon och tog cirka 30 minuter i 
anspråk per intervju. Vi har fått tillstånd av samtliga att publicera deras namn samt 
namnet på företaget där de arbetar. Frågorna som ställdes till dessa redovisningsexperter 
finnes i bilaga 2. 

4.2.1 Gunilla Fransson, redovisningskonsult Adreko 
 
Gunilla Fransson16 har arbetat som redovisningskonsult sedan år 2001. Hon tycker inte att 
redovisningsreglerna har blivit krångligare de senaste åren, men de har heller inte blivit 
enklare enligt hennes uppfattning. Däremot menar hon att myndigheterna ofta pratar om 
att underlätta för företag, men att det aldrig blir något resultat av det hela. Någon 
förändring i de små bolagens redovisning från den 1 januari 2007 har hon heller inte 
noterat. Hon påpekar dock att för större redovisningsföretag, som troligen stöter på fler 
och större problem, kanske förändringarna är mer märkbara. 
 
SKV gick ut med information när de nya förändringarna trädde i kraft och hon känner 
även till att det finns föreläsningar att delta i om behov av att inhämta ytterligare kunskap 
och information uppkommer. Även SKV:s hemsida är en källa i hennes 
informationssökning. Gunilla Fransson känner emellertid att hon i dagsläget är tillräckligt 
erfaren och upplyst för att sköta redovisningen och upprätta årsbokslut på ett 
tillfredställande sätt för mindre bolag.  
 

                                                 
16 Telefonintervju genomfördes den 2 maj 2008. 



 

28 

På frågan om hon rekommenderar sina klienter att gå över till förenklad bokföring svarar 
Fransson att hon inte ämnar ändra på något alls för de kunder som hon har idag och att 
hon är nöjd som det är. Gunilla Fransson menar att det finns mycket annat att ändra på 
hos företagare än just redovisningen. Att sköta redovisningen för ett mindre bolag är 
enligt hennes mening inte så komplicerat för någon som arbetar med det dagligen. Hon 
önskar att satsningen istället läggs på större bolag där förändringar märks lite tydligare. 
 
För sin egen framtid som redovisningskonsult är Fransson inte det minsta oroad. Hon tror 
inte att redovisningen för mindre bolag kommer att förenklas så drastiskt, utan att 
företagen även fortsättningsvis kommer att lämna bort sin redovisning till externa parter. 

4.2.2 Eva-Kajsa Stenvall, redovisningskonsult Affärsutveckling E K 
Stenvall 

 
Stenvall17 har arbetat med redovisning i många år och tog examen i civilekonomi 1989. 
Hon upplever att redovisningsreglerna har blivit besvärligare med åren rent generellt, 
men eftersom hon arbetar med dem på en daglig basis, så håller hon sig uppdaterad. Hon 
betonar likväl att det inte har blivit lättare för företagen.  
 
Eva-Kajsa Stenvall säger att hon upprättar årsbokslut för alla sina klienter oavsett 
företagsform och omsättning. Hon menar att det inte går att ha en riktig bokföring utan 
balanser. Hon tycker också att en förenklad resultaträkning medför en minskad kontroll 
på varuinköp och övriga kostnader. Det är förövrigt viktigt att skilja mellan företaget och 
sina privata göromål, enligt Stenvall, och där har hon genom åren sett flera exempel på att 
företagarna inte riktigt vet hur de ska göra. Eva-Kajsa Stenvall säger att det i framtiden 
borde införas ett slags körkort för att få lov att starta eget företag.  
 
Vad hennes egen kunskap i redovisning anbelangar så känner Stenvall att den är 
fullständigt tillräcklig. Hon förespråkar den traditionella bokföringen och förstår inte 
meningen med förenklingarna. På frågan om hon rekommenderar sina kunder att gå över 
till förenklad bokföring svarar hon att redovisningsmetoden inte är det viktigaste. Hon 
rekommenderar istället att hålla ordning och reda på pappren och att följa BFL. Vad 
gäller förenklingarna tycker Eva-Kajsa Stenvall att det räcker som det är i dagsläget, det 
går inte att simplifiera ytterligare, för då blir det bara ännu mer komplicerat. Istället 
efterlyser hon förklaringar till varför saker ska göras på ett speciellt sätt, i till exempel 
informationsbroschyrer från SKV.  
 
Som redovisningskonsult känner Stenvall inget hot i och med de ändrade 
redovisningsreglerna. Hon tror tvärtom att hon framledes kommer att få mycket mer att 
göra. Hon rekommenderar mindre företag att redovisa enligt kontantmetoden och menar 
att det är antalet fakturor och inte omsättningen som borde styra valet av redovisning. 
Huvudsaken är att bolaget kan hålla reda på sina skulder.  
 
Ekonomiprogramleverantören Visma Spcs har enligt Stenvall utvecklat ett program för 
enskilda näringsidkare som är väldigt enkelt att använda. Enda nackdelen är att det kan 
                                                 
17 Telefonintervju genomfördes den 2 maj 2008. 
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uppstå minuskassa och detta godtar inte SKV, utan klassar det som fusk i bokföringen. 
Eva-Kajsa Stenvall menar dock att detta måste tillåtas, eftersom de enskilda firmorna 
betalar mycket med egna medel.  

4.2.3 Klas Svensson, revisor KPMG Bohlins AB 
 
Klas Svensson18 började arbeta på revisionsbyrå år 1977 och jobbar numera som 
auktoriserad revisor. Han tycker att redovisningsreglerna har blivit besvärligare allt 
eftersom åren har gått. De nya reglerna för redovisning i mindre bolag tillhörande K1 har 
han undvikit att sätta sig in i, säger han med glimten i ögat. Om syftet med 
förändringarna varit att uppnå en förbättrad redovisning så har de tveklöst inte uppnått sitt 
mål, utan istället bidragit till en försämring, enligt Svensson. Är det istället så att syftet 
var att underlätta för SKV i deras arbete, då har förändringarna bidragit till det bättre, 
säger han.  
 
Svensson anser att det är upp till varje individ att ta eget ansvar och sätta sig in i de nya 
redovisningsreglerna. Han tycker att informationen som finns är tillräcklig, men för egen 
del så har han varken aktivt sökt efter information eller haft för avsikt att studera den 
djupare. Enda gången då han direkt berördes av några omändringar var när han var 
behjälplig vid upprättandet av förra årets deklarationer för några veckor sedan.  
 
Det händer att handelsbolag och enskilda firmor hör av sig till KPMG Bohlins AB för 
rådfrågning, men eftersom revisorerna inte ska granska deras årsredovisning, så kommer 
han inte i kontakt med dem dagligen. Vid konsultering så råder han alla mindre bolag att 
gå upp ett snäpp i hierarkin och istället redovisa enligt de regler som gäller för K2, 
eftersom redovisningen är ett bra hjälpmedel för att utröna huruvida verksamheten bär sig 
eller inte. Sättet att redovisa beror dock i grund och botten på vad för slags verksamhet 
som bedrivs, säger han, men för att säkra kvaliteten och få ett vettigt underlag så 
rekommenderar han ändå att K2-reglerna tillämpas. Underlaget som följer av K1 blir helt 
enkelt för tunt för att en god redovisning ska kunna garanteras.  
 
Rollen som revisor tror Klas Svensson inte kommer att förändras så mycket framöver. 
Han menar på att de som inte kunde bokföring förut kan det inte nu heller, utan de 
kommer även fortsättningsvis att behöva råd och stöd i sitt redovisningsarbete. Dessutom 
anser han inte att förändringarna bidragit till en sådan förenkling att det helt plötsligt är 
möjligt att stå på egna ben. Denna argumentation håller enligt Svensson just nu, men det 
är möjligt att han kommer att få ändra sin uppfattning med tiden. 
 
Klas Svensson avslutar samtalet med att poängtera att det är tråkigt att de nya 
redovisningsreglerna i K1 inte verkar ha fallit i god jord, varken hos berörda företag, 
redovisningsexperter eller inom revisorskåren. Han vill dock vända detta nederlag till 
något positivt och menar att detta faktum tyder på att människor vill ha kvalitet i sin 
redovisning. 
 
 
                                                 
18 Telefonintervju genomfördes den 7 maj 2008. 
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4.2.4 Sandra Ekberg, revisorsass./redovisningsekonom Revisionsgruppen 
i Borås AB 

 
Vårt sista intervjuobjekt i redovisningsbranschen heter Sandra Ekberg19 och hon har 
arbetat hos Revisionsgruppen i Borås AB sedan augusti 2007. Då hade förändringarna i 
K1 redan trätt i kraft sedan ett halvår tillbaka, men Ekberg arbetade tidigare som 
ekonomiassistent och har dessutom en färsk kandidatexamen som dataekonom från 
Högskolan i Borås i bagaget. Dessa faktorer gör att vi ändå anser henne lämplig att svara 
på våra frågor. 
 
Sandra Ekberg anser inte att redovisningsreglerna i allmänhet blivit svårare de senaste 
åren. Hon har inte märkt av någon förändring i och med de nya K1-reglerna. När Ekberg 
jämför teorin från sin utbildning med det hon praktiserar idag så kan hon heller inte 
påvisa några större skillnader. På hennes arbetsplats vidtas ungefär samma åtgärder avsett 
vad det är för typ av firma som årsbokslutet upprättas för. Boksluten för handelsbolag och 
enskilda näringsidkare är visserligen inte lika omfattande som för ett aktiebolag säger 
hon, men de kan ändå inte klassas som förenklade. Revisionsgruppen i Borås AB gör mer 
för sina kunder än vad som egentligen är nödvändigt och Ekberg tror att detta beror på 
tradition. 
 
När förändringar sker i redovisningen så får hon löpande information från revisorerna på 
byrån om hur dessa ska hanteras. Sandra Ekberg deltar regelbundet i både interna och 
externa utbildningar för att hålla sig ajour med alla nyheter. Hon läser även tidskrifterna 
Balans och Nytt från revisorn, då det i dessa finns många intressanta och användbara 
artiklar där det går att ta till sig både ett och annat. På frågan om hon tycker att det idag 
finns tillräckligt med information att tillgå svarar hon tveklöst ja. 
 
Enligt Ekberg så är det Bolagsverket som bestämmer om ett företag ska redovisa enligt 
kontant- eller faktureringsmetoden. På registreringsbeviset för bolaget framkommer 
denna uppgift. Sandra Ekberg använder sig helt enkelt av den metod som står på 
registreringsbeviset. Hon säger att företagaren troligtvis får ge önskemål om någon av de 
respektive metoderna när han/hon startar företaget.  
 
Faktureringsmetoden går ut på att kundfakturor respektive leverantörsskulder bokas upp i 
kund-/leverantörsreskontran. Om underlag inkommer för sent från klienten och betalning 
redan har skett så är det emellertid ingen större mening med att lägga in fakturan i 
exempelvis kundreskontran för att boka bort den igen i nästa sekund. Därför händer det i 
undantagsfall att kontantmetoden ändå tillämpas, trots att företaget ska bokföra enligt 
faktureringsmetoden, säger Sandra Ekberg. Hon förespråkar kontantmetoden för en liten 
firma, då det är enklare att göra alla transaktioner på en och samma gång. 
 
De bokföringsprogram som finns på marknaden idag tycker Ekberg är väldigt enkla både 
att förstå och att använda. På hennes byrå används Visma Spcs. Personalen på 
revisionsbyrån hjälper gärna sina klienter när de får problem både med bokföringen och 

                                                 
19 Telefonintervju genomfördes den 7 maj 2008. 
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med själva programmet. Sandra Ekberg har på rak arm inga förslag till några förändringar 
som skulle underlätta bokföringen ytterligare. Hon anser att programmen som finns idag 
gör bokföringsarbetet enormt mycket enklare att förstå.  
 
Att hennes yrke skulle vara på tillbakamarsch i och med alla förändringar och 
förenklingar tror hon inte på. Ekberg säger att det finns så många som är totalt 
ointresserade av både redovisning och bokföring och att de mer än gärna lämnar bort den 
till någon utomstående. Anledningen till detta tror hon beror på bristande kunskap helt 
enkelt. Sedan finns det klienter som är jätteintresserade av sina siffror och som försöker 
bokföra själva, trots att de inte vet vad de håller på med. Resultatet blir att de ställer till 
med mer skada än nytta och att Ekberg får göra om hela proceduren när de överlämnat 
sitt material till henne. 
 
När det gäller den nya möjligheten till momsavstämning var tredje månad, säger Sandra 
Ekberg att hennes klienter ställer sig lite skeptiska till detta förfaringssätt. De flesta vill 
varje månad ha reda på momsstatusen och många har behållit den månatliga 
redovisningen. Det är också viktigt för de mindre bolagen som ska få tillbaka pengar från 
staten att detta sker tämligen omgående, det kan vara skillnaden mellan överlevnad och 
konkurs, avslutar Sandra Ekberg. 

4.3 Intervju med SKV 
 
När det gäller SKV så önskade vi komma i kontakt med någon som kunde svara på ett 
antal frågor relaterade till vår forskning kring de nya redovisningsreglerna för K1-
bolagen. Kontakt togs med Skattehandläggare X. Anledningen till att X vill vara anonym 
är att hon framför sina åsikter och hon kan inte svara för att dessa är desamma som 
SKV:s. Nedan följer de svar som vi fick. För tillgång till frågorna mer i detalj, se bilaga 
3. 

4.3.1 Skattehandläggare X, SKV 
  
Skattehandläggare X20 arbetar vid SKV i Norrland. Hon har ingen åsikt huruvida 
redovisningsreglerna blivit krångligare de senaste åren, utan ser mer till skattereglerna. X 
nämner dock att komplexiteten har ökat i och med influenserna från EU och de domar 
som kommer från EG-domstolen. 
 
På frågan om hon upplever några förändringar i de enskilda näringsidkarnas redovisning 
från den 1 januari 2007, svarar X att de knappt har hunnit börja arbeta med dessa än.  
Möjligtvis är tendensen att de näringsidkare som anlitar revisionsbyråer fortsätter att 
tillämpa de vanliga reglerna.  
För de enskilda näringsidkare som har en väldigt liten omsättning tror X att de nya 
reglerna kommer att uppfattas som svårare, eftersom denna grupp tidigare har varit helt 
befriade från att upprätta årsbokslut. Tidigare gällde N1-blanketten för dem som hade en 
omsättning upp till cirka 800 000 kronor. Hon nämner som exempel skogsägare som 

                                                 
20 Telefonintervju genomfördes den 16 maj 2008. 
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kanske avverkar skog med 20 års mellanrum och däremellan inte har en enda intäkt. Nu 
när gränserna är ändrade måste även alla enskilda firmor som har en omsättning under tre 
miljoner kronor årligen följa samma regler, och upprätta årsbokslut (vanligt eller 
förenklat). 
 
Skattehandläggare X påpekar att hon inte vet hur situationen ser ut i storstäderna och att 
hon har svårt att uttala sig om detta, då hon själv jobbar på en mindre ort. Arbetet med att 
ingående granska näringsidkarnas taxering börjar först i slutat av sommaren så därför är 
det bara spekulationer i detta skede. En sammanställning kring i vilken utsträckning som 
företagen har tillämpat de nya reglerna går troligen att få fram tidigast i november, då 
granskningen är avslutad, säger X. 
 
Vid tiden för övergången så sände SKV och BFN tillsammans ut ett informationsblad 
kring de nya förenklade reglerna. Utskicket ägde rum vid årsskiftet 2006/2007. SKV har 
också informerat inför deklarationsinlämningen om förenklat årsbokslut och bilaga NE 
och X säger att de informationsträffar som hållits har varit mycket uppskattade och 
välbesökta. Hon nämner vidare att när näringsidkarna på dessa möten får reda på att de 
skulle ha upprättat en öppningsbalansräkning per den 1 januari 2007, så visar det sig att 
det nästan inte är någon som har gjort detta. 
 
Även informationsträffarna som hölls inför deklarationen var omtyckta. SKV 
informerade då om både redovisningsregler och skatteregler kopplade till NE-blanketten. 
Personalen på SKV kan inte ta ställning till redovisningsreglerna poängterar X, men 
skattelagreglerna har anpassats till följd av förenklingarna som gjorts för de enskilda 
firmorna. Enligt Skattehandläggare X så finns det idag mycket information tillgänglig via 
BFN:s och SKV:s hemsidor, om intresse finns att lära sig mer. K1-vägledningen anser 
hon vara bra och pedagogisk med gott om exempel och förklaringar. Hon nämner även 
broschyrerna Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och del 2 som exempel på bra 
informationskällor.  
 
Nästa fråga var om hon tror att fler förenklingar av skattereglerna kommer att ske, för att 
kunna svara upp mot de nya redovisningsreglerna. X svarar att för K1-företagen så tror 
hon inte det, eftersom skattereglerna redan är avpassade efter den nya vägledningen. Som 
exempel ger hon ett flertal beloppsgränser som numera är satta till 5 000 kr. Förut var en 
detaljerad redovisning även av mindre belopp nödvändig, men i och med förenklingarna 
så har detta krav försvunnit. Kanske blir det dock nödvändigt på sikt med ytterligare 
anpassningar vid exempelvis utformandet av K2-reglerna. Precis som vid K1-projektet så 
fortsätter SKV och BFN sitt samarbete när det gäller reglerna för de övriga K-projekten i 
framtiden, berättar X. 
 
SKV har inte fått några indikationer på att de enskilda firmorna uppfattar de nya reglerna 
som förenklade. X tror att förståelsen kanske kommer på sikt, så som vid alla större 
förändringar. Hon menar att eftersom näringsidkarna lärt sig att tillämpa de gamla 
reglerna bra nu när de har gällt ett tag, så känns de förändrade reglerna plötsligt jättesvåra 
i jämförelse. Hon tror att det kommer att ta ett antal år innan allt har fallit på plats. 
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De nya reglerna har bidragit till att frågorna till SKV har ökat, fortsätter 
Skattehandläggare X. Det är mest de enskilda näringsidkarna själva som frågar, men 
verket får även samtal med frågor bland annat från redovisningskonsulter och revisorer. 
Många frågar om utformningen av den nya deklarationsblanketten, de känner inte igen 
den och då blir de lite konfysa, säger X. 
 
På frågan om valmöjligheten att kunna välja mellan K1 och K2 eventuellt kommer att 
skapa en förvirring hos näringsidkarna svarar X att risken finns. Det kan tänkas att 
företagen blandar reglerna och plockar lite som de själva anser vara lämpligt. Förr skulle 
det periodiseras ner till sista kronan, medan det nu för tiden är andra regler som gäller. 
Skattehandläggare X säger att det kan uppstå vissa problem då företagarna historiskt har 
lärt sig att det ska vara ”rätt” medan det nu är ”lätt” som förespråkas istället. 
 
Det finns idag bra bokföringsprogram på marknaden säger X, som ska användas med 
förstånd. Avslutningsvis anser hon att det ligger en risk i att förståelsen för bokföring 
annars kommer att minska och att det är lätt att skylla på datorn istället för att rannsaka 
sig själv.  
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5 Analys 
I analyskapitlet utvärderas de uppgifter som framkommer i empirin. För- och nackdelar 
ställs mot varandra. Återkoppling sker även mot den teoretiska referensramen.  

5.1 Förändringar i redovisningen 
 
Tidigare låg RR:s rekommendationer till grund för normgivningen i svensk redovisning. 
Från den 1 januari 2005 övergick företag som tidigare tillämpat råden till de mer 
internationella standarderna IAS/IFRS. Genom IAS-förordningens genomslagskraft fanns 
inte längre något behov av rådets rekommendationer, så RR lades ner i april 2007 (BFN 
3, 2008). IAS regelverk är omfattande och lämpar sig inte för små och medelstora 
företag. Av den anledningen började BFN arbeta fram en ny redovisningsordning som 
innefattar uppförandet av en ny klassificering. Uppdelningen sker under fyra kategorier, 
K1-K4, som baseras på företagens verksamhetsform och storlek (Bengtsson, 2004).  
  
Vi håller med normgivarna om att regelverken kan te sig alltför avancerade för små och 
medelstora företag. Därför tycker vi att initiativet till förenklingsarbetet känns positivt. 
Vår mening är att den nya klassificeringen gör det lätt för näringsidkarna att veta vilken 
kategori de tillhör. Uppdelningen mellan de olika kategorierna kan inte missförstås, utan 
riktlinjerna är klara och tydliga.  
  
Enskilda näringsverksamheter, vars normala nettoomsättning uppgår till högst tre 
miljoner kronor, tillhör sedan den 1 januari 2007 K1. Till kategorin räknas enskild firma, 
enkla bolag och handelsbolag. Dessa kan upprätta ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap 3 § 
BFL (BFN, 2006). För övriga gäller tillsvidare RR:s rekommendationer, då inga nya 
regler ännu har tillkommit21. Våra respondenter är enskilda näringsidkare i handelsbolag, 
enskilda bolag och enkla bolag med en nettoomsättning som understiger tre miljoner 
kronor. Samtliga bolag tillhör därmed K1.  
 
Vår undersökning baseras till största delen på svar från enskilda näringsidkare och det var 
inte särskilt svårt att finna respondenter som tillhör rätt kategori. Vår uppfattning är dock 
att ingen av respondenterna var medvetna om att de hade hamnat i en kategori. Deras 
egen syn på sin tillhörighet var att de endast tillhörde ”enskild firma” eller motsvarande.  

5.2 Förenklingens påverkan hos företagen 
 
Redan 2003 fattade BFN beslut om ett samordnat regelverk för företag av olika storlek, 
med mål att förenkla redovisningen (Precht, 2007). För företagen som tillhör K1 har det 
blivit en hel del förändringar i och med utgåvan av BFN:s vägledning med BFNAR 
2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat bokslut. En förenkling är bland 
annat att bokslut och deklaration har integrerats. Dessutom har bokslutsreglerna kring 
bland annat anläggningstillgångar, varulager och upplupna poster förändrats mot tidigare 
                                                 
21 Sten-Eric Ingblad och Pernilla Lundqvist, Redovisningens normer idag och imorgon, 
föreläsningsmaterial den 2 november 2006, Högskolan i Borås. 
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(BFN, 2006) Vissa remissinstanser har emellertid höjt röster mot att det är alltför 
långtgående förenklingar i en del avseenden (Thorell, 2006).  
 
I regeringens proposition 2005/06:16 framgår det att de nya reglerna ska underlätta för de 
mindre näringsidkarna att orientera sig vart de tillhör. Tanken med det förenklade 
bokslutet är dessutom att K1-företagarna ska få en mindre arbetsbörda. Av våra 
respondenter har sju stycken, B - H, överhuvudtaget inte märkt av någon förändring. 
Rörelseidkare I har hört talas om dem, men ännu inte satt sig in i vad de innebär för 
hennes verksamhet. Respondent A ska konvertera sin verksamhet till aktiebolag, så för 
honom spelar förändringen ingen roll. SKV:s X erkänner att verket har noterat att de 
enskilda näringsidkarna fortsatt att tillämpa de tidigare reglerna vid sitt bokslut. 
 
Vår undersökning gör gällande att det var få av de tillfrågade respondenterna som hade 
uppfattat några förändringar. De bokför och gör bokslut enligt den gamla metoden enligt 
egen utsago. Vår uppfattning är att respondenterna tycks vara nöjda över det system de 
har följt hittills och verkar därför inte ha några större planer på att förändra sina rutiner.  
  
BFN:s målsättning är att förtydliga och förenkla redovisningsreglerna genom att samla 
dem i ett enda regelverk (BFN, 2007). Förenklingen avser att underlätta både 
redovisningen och bokslutsarbetet för den enskilde näringsidkaren. På sikt är detta tänkt 
att spara in externa redovisningskostnader för företagarna (Nilsson & Karlsson, 2006). 
Respondent C som utför ekonomiska tjänster åt andra, upplever att hans kunder inte har 
begärt att han ska ändra på deras redovisning. Eftersom det tidigare regelverket går lika 
snabbt att tillämpa, finns det ingen anledning att byta till de förenklade reglerna, enligt 
honom. Dessutom anser han att det nya systemet varken förenklar hans egen eller hans 
klienters redovisning. Skattehandläggare X samstämmer med respondenterna, då SKV 
inte har fått några indikationer på att de enskilda näringsidkarna uppfattar de nya reglerna 
som förenklade.  
 
Enligt vår mening har inte de förenklade redovisningsreglerna nått fram tillräckligt till 
användarna. Av den anledningen verkar inte företagen ha tagit till sig förändringen på det 
sätt som BFN och SKV har avsett. Vi tycker att informationsmaterialet som har gått ut 
känns något tunt och lockar inte till önskad läsning. Dessutom ser vi en uppföljning som 
självklar när ett sådant här stort projekt ska ros i land.  
 
Remissinstanserna har anmärkt på att de nya förenklade redovisningsreglerna bitvis har 
gått för långt ifrån ramlagarna. Dessutom tycker de att normgivarna har haft alltför 
mycket inflytande över hur lagen förändrats under K-projekten. Revisor Svensson tycker 
att det är tråkigt att K1-projektet inte har fallit väl ut, varken hos berörda företag eller hos 
redovisningsexpertisen.   
  
Vi anser att remissinstansernas kritik är befogad till viss del. Vi tycker dock att det hör till 
remissinstansernas roll att göra en kritisk granskning av dylika dokument. Därför menar 
vi att det hör lite grann till spelets gång, att kritiken var väntad. Vi förväntar oss att fler 
röster kommer att höjas inom den närmsta tiden, men att detta senare kommer att 
avklinga. Därför känner vi ingen oro över Svenssons kommentar, att han finner det 
beklagligt att projektet inte har fallit i god jord, eftersom vi anser att kritikerna kommer 
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att acceptera förändringarna på sikt. Däremot tycker vi att BFN och SKV kunde ha gjort 
en undersökning bland mindre företag, innan de satte igång hela processen. Genom att 
lyssna på företagarnas åsikter, kunde kanske motståndet ha eliminerats.   
   
De senast årens internationalisering har gjort redovisningens regelverk alltför omfattande, 
komplicerat och svårt att överblicka. Små och stora företag har fått arbeta med onödigt 
komplexa redovisningsregler, till förmån för börsbolagen (Regeringens proposition 
2005/06:116). Redovisningskonsult Gunilla Fransson och revisorsassistent Sandra 
Ekberg anser inte att redovisningsreglerna har blivit svårare med åren, men har heller inte 
uppmärksammat några förenklingar. Fransson har följt myndigheternas diskussioner om 
förenklingar, men ännu inte sett något resultat. Redovisningskonsult Eva-Kajsa Stenvall 
och Klas Svensson tycker att reglerna i allmänhet har blivit krånglare och att det inte har 
blivit någon större förenkling för företagen. Svensson anser att det snarare har blivit en 
försämring inom redovisningslagstiftningen för små bolag. Skattehandläggare X tror att 
de nya reglerna kommer att uppfattas som svårare för näringsidkare med en väldigt liten 
omsättning, då dessa tidigare inte har behövt bokföra sin verksamhet.  
 
Undersökningen visar att det endast är fackmännen som finner redovisningen 
besvärligare. Vår uppfattning som ekonomer är att regelverket många gånger kan 
uppfattas som avancerat. Därför kan vi sympatisera med redovisningsexpertisen som 
tycker att det är krångligt. Detta eftersom vi vet att de har en helt annan tillgång till 
information än vad de enskilda företagarna har. Vår uppfattning om varför de har olika 
syn på regelsystemet är att de mindre företagarna oftast har en smalare 
informationshämtning när de gäller redovisningsnormer och att de sällan ser 
helhetsbilden.   

5.3  Information och kunskap 
 
Remissinstanserna har kritiserat BFN för att de inte har lyckats att föra ut budskapet hur 
K-projektens förenklingsarbete ska gå till. BFN:s motargument är att möjligheten att få 
ett enda regelverk borde motivera företagen att se sig om efter hur de kan underlätta sin 
redovisning (Precht, 2007). SKV:s X menar att SKV löpande upplyser om 
förändringarna, både medelst informationsblad och informationsmöten. Dessutom 
påminner hon om att det finns bra information på BFN:s och SKV:s hemsidor. 
  
Respondenterna har delade meningar huruvida de fick tillräcklig upplysning om 
förändringarna när de nya reglerna trädde ikraft. A och E påminner sig att de har fått 
informationen, men inte tagit någon notis om den. B, D och G upplevde informationen 
om de nya redovisningsreglerna som bristfällig vid införandet. D påpekar dessutom att 
materialet i den form som det finns idag hämmar hennes möjligheter till en bra 
redovisning. Affärskvinna G är dock nöjd med den information som hon själv samlat in i 
efterhand. B liksom C är medvetna om att informationen finns tillgänglig på Internet, 
men de har inte haft intresse nog att engagera sig.  
  
Företagare F och H kan inte dra sig till minnes att de har delgivits någonting rörande det 
nya förenklingsprojektet. H tycker att det är mycket beklagligt att myndigheterna inte går 
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ut bättre och berättar om eventuella förenklingar. Rörelseidkare I har ännu inte satt sig in 
i informationen, även om hon tagit del av den. Revisor Klas Svensson och 
revisorsassistent Sandra Ekberg menar att informationen om de nya redovisningsreglerna 
som har gått ut till klienterna har varit tillräcklig. Svensson har kommit i kontakt med det 
nya bokslutet i sitt arbete, om än i liten skala. Dock råder han mindre bolag att istället 
redovisa enligt de regler som gäller för K2. 
  
Vår uppfattning är att SKV:s informationsbroschyrer är lättförståeliga och pedagogiskt 
uppbyggda. Därför hävdar vi att det är mycket bristande intresse från näringsidkarna när 
de uttrycker att det är bristfällig information. Vi anser att engagemanget från företagarna 
bör vara djupare än vad det verkar vara idag. Som näringsidkare på alla nivåer ligger det 
på ens eget ansvar att hålla sig informerad och uppdaterad. Detta inte minst för att kunna 
tillfredsställa bolagets intressenter.  
  
Svenskt Näringsliv påpekar vikten av att för- och nackdelar om de nya 
redovisningsreglerna bör lyftas fram, så att varje företag kan ta ett korrekt beslut huruvida 
de vill tillämpa K1-reglerna eller inte. Redovisningskonsulterna Fransson och Stenvall 
rekommenderar inte sina kunder att gå över till förenklad bokföring. Stenvall förespråkar 
istället att alla ska följa BFL och hålla god ordning på sina verifikationer. Respondent A 
och näringsidkare E anser sig ha tillräckliga kunskaper om redovisning för att kunna vara 
kvar i det gamla systemet. Eftersom E är bekant med en revisor som hjälper honom och A 
använder sig av ett bra redovisningsprogram, räcker dessa faktorer till för att deras 
verksamheter ska kunna flyta på obehindrat. 
  
Vi håller med Svenskt Näringsliv i deras uppfattning om att lyfta fram 
redovisningsreglerna ordentligt och belysa vikten av dem på ett konkret sätt. Om så sker, 
finns bättre möjligheter till att både redovisningsexperter och deras klienter kommer att 
anamma de nya reglerna i ett tidigare skede. Fortsätter motståndet anser vi att det 
föreligger risk att K1-systemet kommer tyna bort i skuggan av K2.  

5.4  Förslag på förändringar/förbättringar och övriga 
synpunkter 

 
Respondent A, E och F har inga önskningar om vare sig förbättringar eller förändringar i 
nuläget. Näringsidkare E och I medger dock att en enklare redovisning skulle kännas som 
ett tryggare alternativ, då de skulle kunna arbeta mer självständigt. Företagare B ser hellre 
en utveckling av de datoriserade redovisningssystemen. C och G menar att de förenklade 
redovisningsreglerna inte skapar någon förändring i de vardagliga sysslorna. Dessutom 
anser C att de inte är konstruerade för fotfolket. F tycker att det är alldeles för avancerade 
regler för mindre företagare. Rörelseidkare I föredrar att lämna över bokslutet till extern 
part, trots att det är lite kostsamt.  
  
I det förenklade bokslutet ligger favören i att företagaren ska kunna sköta sin redovisning 
själv. Vi anser att det är en gyllene möjlighet för näringsidkaren att spara in på sina 
redovisningskostnader. Att anlita konsulter kan i sin förlängning vara mycket kostsamt. 
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Därför uppmuntrar vi de enskilda näringsidkarna att gripa den möjlighet som nu står inför 
dem, att själva sköta verksamheten fullt ut. 
  
En anledning till varför företag undviker att använda sig av det förenklade bokslutet kan 
vara att deras redovisningssystem inte är uppdaterat efter de nya reglerna. I de 
situationerna kan det både vara enklare och billigare att fortsätta att använda sig av det 
traditionella bokslutet (Nilsson & Karlsson, 2006). Respondent A använder ett 
bokföringsprogram som är anpassat efter den traditionella redovisningen. Han ser ingen 
anledning att byta detta då det tillfredställer hans behov att ta fram uppgifter på ett 
smidigt sätt. Även företagare B använder sig av ett äldre bokföringsprogram som han är 
nöjd med. Ekberg och Stenvall å sin sida poängterar att det finns bra bokföringsprogram 
ute på marknaden idag som är anpassade till det förenklade bokslutet. De får medhåll av 
X som samtidigt påpekar att det är bättre att förändra redovisningen än att förenkla 
programmen. 
 
Dataprogram är i regel en färskvara. Därför vågar vi påstå att marknaden snart kommer 
översvämmas med redovisningsprogram som är anpassade efter det nya systemet. De 
företagare som idag använder sig av ålderdomliga program har goda möjligheter till att 
uppdatera dessa för att anpassa sin redovisning efter K1 behoven. Vår uppfattning är att 
ju längre tiden går, desto fler användare kommer medvetet eller omedvetet slinka in på de 
nya reglerna.  
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6  Slutsats 
I detta avsnitt besvaras rapportens frågeställning. Slutsatserna presenteras utifrån de 
sakförhållanden som framkommit och knyter an till rapportens problemformulering. 
Slutligen ges förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

6.1 Frågeställningen besvaras 
 

• Hur upplevs de nya förenklade redovisningsreglerna i K1 av de enskilda 
näringsidkarna, redovisningsprofessionen och SKV i jämförelse med det 
regelverk som tillämpades tidigare?   

  
I uppsatsen har framkommit att Sveriges företagare ständigt uppdateras med nya lagar 
och förordningar på redovisningsfronten. Detta faktum kan komma att drabba de mindre 
och mellanstora bolagen hårt, särskilt de enskilda näringsidkarna då dessa ofta inte har de 
resurser eller kunskaper som behövs för att följa alla författningar. Av den anledningen 
har Sveriges regering gett BFN i uppdrag att arbeta fram förenklade redovisningsregler. 
För de minsta företagen, K1, färdigställde nämnden nyligen BFN:s vägledning med 
BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat bokslut. 
Rekommendationen började gälla den 1 januari 2007.  
  
Vår undersökning resulterade i iakttagelsen att ingen som har ingått i vår empiriska 
forskning tillämpar de nya reglerna. De enskilda näringsidkarna känner i stort inte till dem 
och de redovisningsexperter som vi talat med tillämpar dem inte, eftersom de anser att 
metoden ger ett bristfälligt underlag. Detta finner vi högst beaktansvärt. Vår uppfattning är 
att regeringen, med BFN i spetsen, har satsat många arbetstimmar för att skapa en förenkling 
för de mindre företagarna. Tillsammans med SKV har de försökt att integrera deklaration 
och bokslut för att dessa ska kunna göras i enklaste form till förmån för småföretagarnas 
arbete med redovisningen. Att så få personer har tagit någon notis om förenklingsarbetet 
känns remarkabelt och vi tycker att det är anmärkningsvärt att en sådan stor 
omstrukturering har gått samtliga respondenter obemärkt förbi.  
  
Ingen av respondenterna har upplevt någon större förändring i sin redovisning sedan de 
nya reglerna trädde ikraft. De fortsätter alla att arbeta efter de regler som de alltid har 
gjort och som de känner sig bekanta med. En respondent hävdar till och med att det 
gamla regelverket går minst lika snabbt att arbeta med. Några av de fackmän vi har 
intervjuat tycker till och med förenklingsarbetet är krångligare Vår framställning stärks 
av SKV:s representant som menar att nämnden har noterat att de enskilda näringsidkarna 
fortsatt att tillämpa de tidigare reglerna vid sitt bokslut. Konklusionen som måste 
framföras i detta sammanhang, är att när till och med SKV inser att de inte har fått ut 
budskapet på rätt sätt, så borde gruppen som arbetat med projektet verkligen fråga sig 
varför. Dessutom borde mer krut läggas på att få redovisningsbyråerna intresserade av att 
tillämpa de nya reglerna fullt ut.  
  
Våra respondenter har inga direkta förslag till förbättringar eller ytterligare förändringar. 
Detta till trots att ingen använder sig av det förenklade bokslutet idag.  Därför vågar vi 
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påstå att ett förenklingsbehov för små företag inte akut har efterfrågats på gräsrotsnivå, 
utan att behovet var något som myndigheterna själva skapat. Spontant kommer 
funderingen över vilka grunder som föregick BFN:s förenklingsarbete, eftersom vare sig 
näringsidkarna eller redovisningskonsulterna har känt något behov av att använda 
möjligheterna till att förenkla sitt arbete. Redovisningsförenklingar i all ära, men det 
kanske är de datoriserade redovisningssystemen som istället ska utvecklas till perfektion 
för det bästa resultatet. 
  
Eftersom vi i vår undersökning har vänt oss till företagare som har varit verksamma i minst 
tre år har vi fått ganska enhetliga svar på våra frågor. Vi påstår att detta beror på att de har 
ett bristande intresse för förändringar samt att det i botten är en kostnadsfråga. Mellan 
raderna i våra intervjuer har vi kunnat ana att företagarna anser sig kunna ekonomi 
tillräckligt bra för att förstå vad redovisning handlar om, hur lagstiftningen än krånglar till 
det. Vår erfarenhet gör gällande att gemene man, inte bara inom redovisningskretsar, ofta 
gör motstånd när de presenteras inför nymodigheter och kanske därför hellre väljer den 
kända vägen. Förmodligen kunde resultatet ha varit annorlunda om vi också vänt oss till 
nyföretagare i vår undersökning. Chansen är stor att de vid uppstarten av sina företag 
införskaffar information och bokföringsprogram som ligger rätt i tiden.  
  
Det finns 650 000 mindre företag i Sverige. Eftersom de fortfarande har möjligheten att 
redovisa som förut, tror vi att det idag inte finns någon vilja eller motivation att byta 
redovisningsmetod. Vår åsikt är att BFN och SKV, för att lyckas med sitt K-projekt, 
måste satsa på mer, lättläst information som garanterat går hem hos näringsidkarna. Vår 
rekommendation är därför att företagen överöses med material och ett aktivt engagemang 
från myndigheterna, så att de får upp ögonen för BFN:s arbete. Första steget i 
förenklingsarbetet måste vara att företagarna verkligen vill ha en förändring – utan den 
viljan är det svårt att få någon utveckling. 
 
Vi ser emellertid ljust på kategoriseringen och förenklingsarbetet. I sin förlängning anser 
vi att det är bra att myndigheterna tänker på de mindre näringsidkarna, då det är lätt att de 
annars hamnar i skymundan bakom storföretagen. Vår övertygelse är att BFN:s arbete 
med förenklingar kommer att bli mer uppskattat om några år när barnsjukdomarna har 
lagt sig. Det är svårt att ändra gamla vanor, men med tillräcklig motivation och 
övertygelse påstår vi att nämnden inom snar framtid kommer att lyckas övertyga samtliga 
parter om förträffligheten med det förenklade bokslutet.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
För att få en fullständig bild i vår studie, hade en kvantitativ undersökning varit att 
föredra, där ett större urval av enskilda näringsidkare och fackmän inom redovisning 
svarat på våra frågor. Det hade dessutom varit intressant att följa huruvida intresset för 
det förenklade bokslutet är regionsbundet. Det är möjligt att exempelvis 
Stockholmsregionen har en annan syn på hur det ser ut idag jämfört med den region som 
vi har undersökt. Det faktum att K-projektet fortfarande är i skaparstadiet, gör att en 
senare utredning förmodligen skulle ge mer, eftersom fel och brister likväl som positiva 
faktorer framkommer kontinuerligt. 
  
Vidare hade en sådan här undersökning gett allra mest om den hade pågått över tid. Våra 
respondenter stod inför en relativt färsk normgivning. Om möjligheten hade funnits, hade 
det varit mest givande om undersökningen pågått under exempelvis en tioårsperiod. Då 
hade bättre möjligheter beretts att både följa normgivningens utveckling, normgivarnas 
distribution av information samt hur respondenterna tagit emot informationen under årens 
lopp. 

6.3 Rapportens bidrag 
 
I rapporten har det framkommit att de enskilda näringsidkarna inte har fått tillräckligt 
med information om de nya, förenklade redovisningsreglerna. De som vet något om dem, 
bryr sig inte om att tillämpa reglerna på grund av bristande intresse. Inte heller 
redovisningsprofessionen verkar vilja anamma dem. K1-projektet har enligt vår 
undersökning inte fått den genomslagskraft som myndigheterna förväntade sig. Vår 
förhoppning med uppsatsen är att den ska vara en väckarklocka att K1-projektet inte har 
fallit ut på det sätt som önskades. Vidare hoppas vi att vår rapport kommer att medverka 
till att större insatser sätts in för att säkra de enskilda näringsidkarnas framtida förenklade 
redovisning, samt att undvika samma misstag i kommande projekt.  



 

42 

Källförteckning  
 
Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Befring, Edvard (1994). Forskningsmetodik och statistik, Studentlitteratur, Lund 
 
Bengtsson, Anders (2004). Framtidens redovisningsregler för onoterade företag, Balans, 
nr 6-7, ss.25-28 
 
BFN (2002). Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en 
öppningsbalansräkning (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http//:www.bokforingsnamnden.se/redovisning/NYUTT/utt_finanlaggningstillgangar.asp
x > (080406)  
 
BFN (2004). Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och 
uttalanden (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.bfn.se/redovisning/nyutt/utt_redovisningsradet.pdf > (080508)  
 
BFN (2006). BFN:s vägledning med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som 
upprättar förenklat bokslut (Elektronisk) Tillgänglig:< 
http://www.bfn.se/redovisning/RAD/bfnar06-1.pdf > (080409)  
 
BFN (2007). Bokföringsnämnden - Remiss av förslag till vägledning om årsredovisning i 
mindre aktiebolag (K2), Remiss Dnr 28/04 070214 (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.bfn.se/remisser/arkiv/Remissbrev_K207.pdf > (080511)  
 
BFN (2008a). Om BFN (Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx > 
(080502)    
 
BFN (2008b). BFN s normgivning (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.bfn.se/bfn/normgivning.aspx > (080502)   
 
BFN (2008c). Redovisningsrådets rekommendationer RR 1 - RR 29 och tillhörande URA 
1 - URA 41 (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx > (080503)  
 
BFN (2008d). Arkiv K2 mindre aktiebolag (allmänt råd) (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.bfn.se/remisser/Arkiv/arkiv_remisser.aspx#k2_2 > (080430)  
 
BFN (2008e). Information om Bokföringsnämndens normgivningsprojekt (Elektronisk) 
Tillgänglig: < http://www.bfn.se/aktuellt/ny_normgivning.pdf > (080427)  
 
BFN (2008f). Pågående projekt (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltpagaende.aspx > (080511)  



 

43 

BL info online (2006). Förenklade redovisningsregler (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.online.blinfo.se/bok-x/artikel.gml?nummer=06:93&art=ens > (080507) 
 
Bokföringslagen (1999:1078) 
 
Drefeldt, Caisa (2007). Förenkling av redovisningsregler på gång, Balans, nr 4, s.29 
 
FAR (2006). FARs Samlingsvolym - del 1, FAR Förlag AB, Stockholm 
 
FAR SRS (2008). Välkommen till FAR SRS (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schema=PORTAL > 
(080502) 
 
FAR SRS Komplett (2006). Sambandet mellan redovisning och beskattning (Elektronisk) 
Tillgänglig: < http://www.farsrskomplett.se > //Skatteverket/Sambandet mellan 
redovisning och beskattning 2006. (080508) 
 
FAR SRS Komplett (2007a). Handledning för sambandet mellan redovisning och 
beskattning (Elektronisk) Tillgänglig: < http://farsrskomplett.se/ > 
/Skatteverket/Sambandet mellan redovisning och beskattning 2007. (080508) 
 
FAR SRS Komplett (2007b). Internationell redovisningsstandard i Sverige – Förord 
(Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.farsrskomplett.se.lib.costello.pub.hb.se/folng-
customer/document.do#top > (080508) 
 
Företagarguiden (2008a). Så startar du enskild näringsverksamhet (Elektronisk) 
Tillgänglig: < http://www.nutek.se/sb/d/476 > (080428)  
 
Företagarguiden (2008b). Så startar ni handelsbolag (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.nutek.se/sb/d/478 > (080503) 
 
Företagarguiden (2008c). Vanliga frågor (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/354?mode=topic&topicId=&qaId=638 > (080409) 
 
Företagarguiden (2008d). Handelsbolag och kommanditbolag (Elektronisk) Tillgänglig: 
< http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/341/a/1276 > (080516) 
 
Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa 
och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund 
 
Kjaer Jensen, Mogens (1995). Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Nilsson, Peter & Karlsson, Sören (2006). Förenklade redovisningsregler – för vem? 
Redovisningskonsulten, Falun  
 



 

44 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund 
 
Precht, Elisabeth (2007). Det är inte alltid enkelt att förenkla för företag, Balans, nr 8-9, 
ss. 26-28 
 
PWC – Öhlings Price Water House Coopers (2008). IFRS (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.pwc.com/extweb/challenges.nsf/docid/d1bccd7e47a731d7802570dc0035865
5 > (080502) 
 
Regeringens proposition 2005/06:116. Förenklade redovisningsregler mm (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/92/03/59c0c9fc.pdf> (080507) 
 
SKV (2008a). Enkla bolag (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.skatteverket.se/skatter/ovrigt/enklabolag.4.18e1b10334ebe8bc80005612.html 
> (080502) 
 
SKV (2008b). Kontantmetod bokföring (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.skatteverket.se/funktioner/ordforklaringar/ordforklaringskatteverketdeklarera/
20070516kontantmetodbokforing.5.47eb30f51122b1aaad2800035805.html > (080407) 
 
SKV (2008c). Förenklat årsbokslut – Enskilda näringsidkare (Elektronisk) Tillgänglig:< 
http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/2150.4.7459477810df5bcc
dd4800015076.html > (080512) 
 
SKV 282 (2008). Bokföring, bokslut och deklaration del 1, BFN och SKV, utgiven mars 
2008 
 
SKV 283 (2008). Bokföring, bokslut och deklaration del 2, SKV, utgiven januari 2008 
 
SKV 295 (2008). Skatteregler för enskilda näringsidkare, SKV, utgiven januari 2008 
 
Svenskt Näringsliv (2006). Remissyttrande - Förslag till vägledning om redovisning i 
enskild näringsverksamhet (BFN Dnr 69/02) (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00003/YTT2006-057_3010a.pdf > 
(080513) 
 
Thomasson, Jan, Arvidsson, Per, Lindquist, Hans, Larson, Olov & Rohlin, Lennart 
(2004). Den nya affärsredovisningen, Liber Ekonomi, Malmö 
 
Thorell, Per (2006). Rätten att inskränka tillämpningen av uttryckliga lagregler i den 
kompletterande normgivningen på redovisningsområdet, Utlåtande från Ernst & Young 
AB, Technical Department 2006-07-05 (Elektronisk) PDF Tillgänglig: < 
http://www.bfn.se/AKTUELLT/ovrigt_perthorell.pdf > (080513) 
 
Årsredovisningslagen (1995:1554) 



 

45 

Bilaga 1 Intervjufrågor näringsidkare 
 
• Hur länge har du drivit ditt företag?  
 
• Sköter du din redovisning själv?  
 
• Upplever du att det har blivit några förändringar i din redovisning från den 1 januari 

2007? 
o Positiva? 
o Negativa? 

� Vilka? 
� Vilka? 

 
• Hur upplevde du övergången till de nya redovisningsreglerna K1? 

 
• Fick du som enskild näringsidkare tillräckligt med information om övergången? 
 
• Finns det enligt ditt tyckte tillräckligt med information idag? 

 
• Känner du att du har tillräcklig kunskap för att kunna sköta redovisningen själv? 
 
• Har du märkt några förbättringar/förenklingar mot tidigare och i så fall vilka? 
 
• Har du några förslag till ytterligare förändringar som skulle kunna förenkla 

redovisningen? 
 
• Övriga funderingar och synpunkter? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor redovisningskonsulter, revisorer 
m.fl. 
 
• Hur länge har du arbetat som redovisningskonsult/revisor?  
 
• Tycker du att redovisningsreglerna har blivit krångligare de senaste åren? 
 
• Upplever du att det har blivit några förändringar i redovisningen för bolag i K1 från 

den 1 januari 2007? 
o Positiva? 
o Negativa? 

� Vilka? 
� Vilka? 

 
• Hur uppfattade du övergången till de nya redovisningsreglerna K1? 

 
• Fick du som redovisningskonsult/revisor tillräckligt med information om övergången 

och i så fall från vem/vilka? 
 
• Finns det enligt ditt tyckte tillräckligt med information idag? 

 
• Känner du att du har tillräcklig kunskap för att kunna sköta redovisning och upprätta 

årsbokslut/förenklat årsbokslut i K1 på ett korrekt sätt? 
 
• Rekommenderar du dina kunder att går över till förenklad bokföring? 
 
• Tycker du att det är någon mening att förenkla bokföringen nu när det finns så bra 

bokföringsprogram att tillgå? 
 
• Har du märkt några förbättringar/förenklingar mot tidigare och i så fall vilka? 
 
• Har du några förslag till ytterligare förändringar som skulle kunna förenkla 

redovisningen? 
 
• Befarar du att din betydelse som redovisningskonsult/revisor kommer att minska nu 

när redovisningsreglerna blivit enklare? 
 
• Förespråkar du att redovisa enligt kontant- eller faktureringsmetoden? 
 
• Övriga funderingar och synpunkter? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor SKV 
 
• Tycker du rent generellt att redovisningsreglerna har blivit krångligare de senaste 

åren, så att en förenkling för de mindre bolagen varit nödvändig? 
 
• Upplever du att det har blivit några förändringar i redovisningen för bolag i K1 från 

den 1 januari 2007? 
o Positiva? 
o Negativa? 

� Vilka? 
� Vilka? 

 
• Hur uppfattade ni på SKV övergången till de nya redovisningsreglerna för K1? 

 
• Informerade SKV/någon annan myndighet berörda näringsidkare vid tiden för 

övergången och i så fall hur?  
 
• Finns det tillräckligt med information kring de nya reglerna för bolagen att tillgå 

idag? 
 
• Har du märkt av några förbättringar/förenklingar mot tidigare och i så fall vilka? 
 
• Ingår det i statens intentioner att fortsätta förenkla redovisningsreglerna för den 

enskilde näringsidkaren? 
 

• Tror du att fler förenklingar av skattereglerna kommer att ske, liknande de nya 
redovisningsreglerna? 

 
• Har ni på SKV fått några indikationer på att de enskilda näringsidkarna verkligen 

upplever de nya reglerna som förenklade? 
 
• Hur många % av företagen som har möjlighet upprättar ett förenklat årsbokslut? 
 
• Får ni många frågor kring de nya reglerna från 

o Revisorer, redovisningskonsulter m.fl.? 
o De enskilda näringsidkarna? 

 
• Är indelningen i kategorier självklar eller skapar valmöjligheten att välja mellan K1 

och K2 en förvirring för bolagen? 
 
• Tycker du att det är någon mening att förenkla bokföringen nu när det finns så bra 

bokföringsprogram på marknaden? 
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Bilaga 4 Förenklat årsbokslut – Enskilda näringsidkare 
(SKV 3, 2008)  
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Bilaga 5 Förenklat årsbokslut kontra årsbokslut (SKV 
283, 2008)  

 



 

 

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. 

 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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