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Förord 

 
Nu när vår uppsats är klar skulle vi vilja tacka de personer som har bidragit till resultatet av 

vår uppsats genom deras engagemang och uppoffring av tid. 

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter som tog sig tid för våra 

intervjuer. Utan Er hade vi inte nått det resultat vi gjort idag. 

 

Ett tack riktas även till vår handledare Hans Lindkvist som hjälpte oss att finna ämnet om K1 

till vår uppsats.  

 

Slutligen får vi tacka varandra för ett bra samarbete och en väl genomförd prestation. 

 

 

Karlstad, maj 2007 
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Förkortningar 

 
 

BFL - Bokföringslagen 

 

BFN – Bokföringsnämnden  

 

FAR SRS– Branschorganisationen för revisorer och rådgivare  

 

IAS – International Accounting Standards  

 

IASB – International Accounting Standards Board  

 

IFRS – International Financial Reporting Standards  

 

SME – Small and Medium sizes Entities 

 

ÅRL – Årsredovisningslagen 

 



 iv 

Abstract 

In 2004 the BFN decided to have only one legislation that together with the rules for 

companies on the stock market will concern four categories of companies, K1-K4.  

In the group K1, small companies which are not owned by legal persons can be included. The 

companies in this group can choose whether or not to use the cash- or invoice method when 

entering. The cash method means that the companies only enter payments that have been 

done. The invoice method means that the companies enter when they have sent an invoice and 

when they receive one, they also enter when the payment is carried out.  

A K1-company with a turnover under three million kronor may make a simplified closure that 

should include one result sheet and one balance sheet.  Some examples of the new rules are 

about the accounting of building- and turnover assets, accrued revenues and costs.  

 

Most of the companies that we have been interviewing think that the simplified accounting 

rules are inadequate and do not show the information which the invoice method does, and that 

would be what the company needs to get the overall picture of their economy. The company 

owners also think that the simplified rules for the closure are inadequate. 

 

The new rules mean that the owners of the company could take care of their accounting and 

the simplified closure themselves, which most of them would not do otherwise. This is 

because they think that the cost of letting an accounting firm do the work for them is low. 

According to this, the company will not save money from the new rules.      

 

The small companies, that earlier had a turnover less than 20 price base amounts did not need 

to make a closure at all. The simplification that was promised will not be a simplification for 

those small companies, it will mean more work.    
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Sammanfattning 

 

Bokföringsnämnden beslutade år 2004 om samlade regelverk som tillsammans med reglerna 

för noterade företag kommer att avse fyra olika kategorier av företag, K1-K4. I gruppen K1 

inkluderas små enskilda näringsidkare och små handelsbolag som ägs av fysiska personer.  

 

Företag i gruppen K1 kan välja att antingen använda sig av kontant- eller faktureringsmetoden 

vid sin redovisning. Kontantmetoden innebär att företaget endast bokför in- och utbetalningar. 

Faktureringsmetoden innebär att företaget bokför när de skickat en faktura och när de tagit 

emot en faktura. Det bokförs även när betalningen sker. 

 

Ett K1-företag med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kr får göra ett såkallat 

förenklat årsbokslut som ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Exempel på 

nya regler som finns är de angående redovisning av anläggnings- och omsättningstillgångar, 

avsättningar samt upplupna intäkter och kostnader.  

 

De flesta intervjuade företag anser att de förenklade redovisningsreglerna är bristfälliga och 

visar inte den information som faktureringsmetoden gör och som företaget behöver för att 

överblicka sin ekonomiska ställning. Företagarna anser även att de allmänna råden från 

Bokföringsnämnden för det förenklade årsbokslutet är bristfälliga. 

 

De nya reglerna innebär att företagarna själva skulle kunna ta hand om sin redovisning och 

upprättandet av årsbokslut, vilket de flesta ändå inte kommer att göra. Detta på grund av att de 

anser att kostnaden för att en redovisningsfirma tar hand om jobbet åt dem är så pass låg. Vår 

undersökning tyder alltså på att det inte kommer att bli någon större kostnadsbesparing med 

de nya reglerna.  

 

Den förenkling som utlovades blir för de minsta bolagen, som tidigare haft en 

nettoomsättning på högst 20 prisbasbelopp, inte en förenkling utan mer jobb eftersom de 

tidigare inte behövt göra ett årsbokslut överhuvudtaget.     
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1. Inledning 
 

Vi har valt att skriva vår uppsats om de nya redovisningsreglerna för K1 företag då vi finner 

det intressant att se hur de mindre företagen ser på saken. När regeringen försöker underlätta 

för mindre verksamheter är det inte alltid det uppskattas av just de mindre verksamheterna. Så 

vi vill i vår uppsats se hur reaktionerna är i detta fall. 

 

1.1 Bakgrund  
 

Svenska företag konkurrerar eller samverkar i allt större utsträckning med andra europeiska 

företag. Det talar för att de redovisningsregler som svenska företag har att tillämpa i sina 

grunddrag bör överensstämma med de regler som tillämpas i andra europeiska länder 

(Proposition 2005/06:116). De förenklade redovisningsreglerna är även ett steg inom EU: s 

mål att minska det administrativa arbetet med 25 % inom EU (Balans nr 4, 2007). 

 

Regeringen lämnade år 2005 in en proposition med ett förslag om ändringar i bl.a. reglerna 

om bokföringsskyldighet för mindre företag. Reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, 

årsredovisning och arkivering ansågs vara alltför svårförståeliga. En förenkling av dessa 

regler, menade regeringen, skulle ske genom att de befintliga reglerna skulle ändras eller 

upphävas samt genom att mera komplicerade bestämmelser endast skulle gälla större företag. 

De mindre företagens redovisningsbörda skulle därför bli mindre (Proposition 2005/06:116). 

 

Till de mindre företagen, K1, räknas de som har en nettoomsättning som understiger tre 

miljoner kronor. Dessa kan då välja om de vill göra det förenklade årsbokslutet eller ett 

vanligt årsbokslut enligt 6 kap. 4§ bokföringslagen (BFN Vägledning 2006). 

 

Reglerna för upprättande av förenklat årsbokslut började gälla 1 januari, 2007 

(Regeringskansliet 2006). 
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1.2 Problemformulering 
 

• Vad blir de största skillnaderna vid övergång till de förenklade reglerna för 

redovisning och upprättande av årsbokslut? 

 

• Kommer K1-företag att använda sig av de nya förenklade redovisningsreglerna? 

 

• Förenklar verkligen de nya reglerna redovisningen för mindre företag? 

 

• Hur stora blir kostnadseffekterna för företagarna om de själva tar hand om sin 

redovisning? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur de nya, förenklade reglerna för redovisning och 

årsbokslut påverkar K1-företagen.  

 

1.4 Avgränsning 

Vårt intresse för småföretag är stort och därför har vi valt att begränsa oss till deras synvinkel 

och inte till vad redovisningsbyråer tycker om de nya, förenklade reglerna. Vi vill veta om 

företagen anser att reglerna förenklar för dem. Dessutom har det redan skrivits en sådan 

uppsats nyligen vid Karlstads universitet och därav vår avgränsning. 
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2. Metod 

 

Metoden ska anpassas till den information vi är intresserade av, alltså vilken problemställning 

vi vill ha belyst. När man väljer metod väljer man vilka tillvägagångssätt som ska användas i 

arbetet för att kartlägga verkligheten. Det finns ett antal olika synsätt på vilken metod som ska 

användas och när den passar bäst (Jacobsen 2002). En metod är ett redskap för att lösa 

problem och komma fram till ny kunskap (Holme & Solvang 1996). 

 

2.1 Induktiv eller deduktiv strategi 
 

Två helt olika strategier för att få grepp om verkligheten diskuteras ofta, nämligen induktiva 

och deduktiva strategier.  

 

Deduktiv strategi innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är 

logiskt sammanhängande. Men den behöver inte nödvändigtvis vara sann bara för att det 

överensstämmer med verkligheten (Thurén 1991).  Den deduktiva strategin kan sägas gå ”från 

teori till empiri”. Det bästa sättet att hämta in relevanta data är genom att först skaffa sig 

kunskap om problemet från tidigare forskning och teorier, få förväntningar och sedan genom 

empiri se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Risken med denna ansats är 

att forskaren är styrd av förutfattade meningar och begränsar sin undersökning till de 

förväntningar som han utgår ifrån. Viktig information riskerar att förbises (Jacobsen 2002). 

 

Den induktiva strategin går i motsatt riktning, ”från empiri till teori” (Jacobsen 2002). 

Induktiv strategi innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta 

(Thurén 1991). Forskaren genomför empirin och samlar in information utan några 

förväntningar alls och bygger sedan sina teorier på empirin som har gjorts helt 

förutsättningslöst. Detta bör då resultera i helt objektiv data (Jacobsen 2002).   

 

Enligt Jacobsen är det i verkligheten svårt att tänka sig att det skulle vara möjligt att 

genomföra den induktiva strategin fullt ut eftersom en forskare, åtminstone omedvetet, alltid 

har förutfattade meningar om saker och ting. 
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Ytterligare en strategi finns och kallas för abduktiv strategi. Den abduktiva strategin är en 

blandning av den deduktiva och induktiva strategin.  Strategin har fördelen att den inte låser 

forskaren på samma sätt som en användning av enbart den deduktiva eller den induktiva 

strategin kan göra (Patel & Davidson 2003).  

 

Våra undersökningar har präglats av den abduktiva strategin då vi både har dragit slutsatser 

utifrån våra empiriska fakta samt att vi fått kunskap om ämnet och därefter formulerat vår 

problemformulering. 

 

2.2 Närhet eller distans 
 

Två motsatser som debatterats flitigt genom åren är huruvida det bör finnas en distans eller en 

närhet mellan forskaren och det som ska utredas. De som förespråkar att det ska finnas distans 

menar att risken, för att forskarens upplägg av undersökningen ska påverka 

undersökningsobjektet, måste elimineras. Detta skulle kunna uppnås genom att skicka en 

enkät till undersökningsobjektet istället för att göra en personlig intervju (Jacobsen 2002).  

 

Kritik finns mot detta förhållande. Bland annat hävdas att såkallade forskningseffekter aldrig 

går att bortse ifrån. Någon form av kontakt förekommer alltid mellan forskaren och det som 

undersöks. Vidare hävdas att detta ideal ger ett sken av att forskning kan vara absolut neutral 

och objektiv, vilket är en lögn eftersom man inte kan bortse ifrån forskningseffekter (Jacobsen 

2002). 

 

Forskningen anses ha blivit sämre när man fokuserar på att ha en distans. Möjligheten att 

komma en individ såpass nära att denne kan formulera sina egna tolkningar och uppfattningar 

om aktuellt fenomen försvinner. Botemedlet för detta är närhet. En nära relation med dem 

som undersöks ger möjlighet att få mer ingående och viktig information (Jacobsen 2002). 

 

Vi har valt att genomföra empirin med hjälp av individuella intervjuer och man kan säga att vi 

har fokuserat mer på närhet än på distans. Detta eftersom vi ville ge intervjupersonerna 

möjligheten att på ett ingående och utförligt sätt förklara sina ståndpunkter angående vår 

problemställning. Vi är medvetna om att risken för forskningseffekter är relativt stor när man 

genomför intervjuer. Våra intentioner under intervjuerna har dock varit att inte påverka 
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respondenterna. Detta gäller såväl utformningen av frågorna som att inte uttala oss om våra 

egna åsikter under intervjusamtalen. 

 

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 

Kvalitativa metoder har primärt syftet att vara förstående och de bör skapa en förståelse för 

det problem vi arbetar med. Det centrala är att samla in information för att få djupare 

förståelse av problemet och för att kunna beskriva helheten av det sammanhang som 

problemet inryms i (Holme & Solvang 1996). 

 

Den kvalitativa metoden kan sägas använda sig utav induktiv strategi och ett nyckelord för 

denna metod är öppenhet. Den undersökande påtvingar inte respondenten ett visst antal frågor 

med fasta svarsalternativ. Istället görs till exempel observationer eller öppna individuella 

intervjuer. Detta för att få en närhet till respondenten och på så vis ge denne möjlighet att 

själv formulera sig mer ingående och personligt om fenomenet som undersöks. Data som 

kommer fram blir mer nyanserade och djupgående än data utifrån ett frågeformulär, genom 

detta får denna metod en hög intern giltighet. När vi har en oklar problemställning krävs ofta 

öppenhet och flexibilitet. När vi inte riktigt vet vilka frågor som är relevanta för att få 

tillräckligt med information behöver vi den flexibilitet som den kvalitativa ansatsen ger till 

exempel genom en intervju (Jacobsen 2002).  

 

Den kvalitativa metoden är resurskrävande, individuella intervjuer kräver mycket tid och 

därför måste man prioritera genom att begränsa sitt urval till några få respondenter. Till följd 

av detta blir det vanskligt att uttala sig om de data som vi samlar in är representativ för andra 

än intervjupersonen. Det uppstår ett generaliseringsproblem och kvalitativa metoder kan 

därför få problem med den externa giltigheten (Jacobsen 2002). Kvalitativ data och metod har 

sin styrka i att de visar totalsituationen, en helhetsbild som möjliggör ökad förståelse för 

sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang 1996). 

 

Den kvantitativa metoden präglas av kontroll från forskaren. Den definierar de förhållande 

som är av särskilt intresse utifrån forskarens valda frågeställning (Holme & Solvang 1996). 

Metoden används när man har en klar problemställning och har ofta en hög extern giltighet. 

Vanligtvis är det enkätundersökningar som genomförs för att få fram fakta. Dessa är relativt 
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billiga att genomföra och således kan såpass många personer som krävs för att kunna 

generalisera resultatet delta i undersökningen. Det positiva med distans uppnås också 

(Jacobsen 2002). 

 

Kvantitativa metoder har sin styrka i att de kan förklara olika företeelser. Både kvalitativa och 

kvantitativa metoder är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och 

hur vi individer och grupper påverkar och påverkas av varandra (Holme & Solvang 1996). 

 

Båda metoderna kan användas för att samla in primär- och sekundärdata. Primärdata är 

upplysning direkt från personer, till exempel intervjuer eller observationer. Sekundärdata är 

data som redan är insamlat av andra personer. Det bästa är att använda båda metoderna vid 

insamling av information (Jacobsen 2002).  

 

Vi kommer främst att använda oss av en primär, kvalitativ metod där vi intervjuar enskilda 

företagare om deras redovisning. De nya förenklade reglerna för årsbokslut ger olika effekt 

för företagen beroende på vilken nettoomsättning de tidigare haft. Därmed tänker vi intervjua 

företag både under och över denna gräns (800 000kr). Vi kommer även i vår teori att använda 

oss av sekundärdata där vi använder litteratur1 som skrivits om ämnet för att beskriva den 

förändring som skett.  

 

2.4 Giltighet och tillförlitlighet 
 

En metod är ett sätt att samla in empiri. Oberoende utav slag av empiri bör den uppfylla två 

krav: 

• Den ska vara giltig och relevant 

• Den ska vara tillförlitlig och trovärdig 

 

Giltighet kan delas in i två delar: 

• Intern giltighet gäller om vi faktiskt mäter det vi tror oss mäta 

• Extern giltighet gäller om vi kan generalisera ett resultat från en undersökning 

 

                                                 
1 Med litteratur avses i stort sätt allt tryckt material: böcker, artiklar, rapporter, essäer mm. 
 (Ejvegård 2003). 
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Tillförlitlighet gäller om undersökningen är genomförd på ett trovärdigt sätt och utan 

uppenbara fel (Jacobsen 2002). 

 

Den kvantitativa metoden ger ofta undersökningen en ytlig prägel eftersom man inte kan gå 

på djupet med en enkät på samma sätt som vid en kvalitativ metod. Enkäten som en forskare 

skickar ut innehåller frågor och svarsalternativ som forskaren själv tycker är viktiga. Det kan 

förhålla sig så att forskaren styr respondentens svar och viktiga upplysningar som är relevanta 

för undersökning inte kommer med. Avsaknaden av djup och att forskaren kan ha missat 

viktiga data gör att den interna giltigheten kan ifrågasättas (Jacobsen 2002). 

 

I vår uppsats har vi använt oss av den kvalitativa metoden för att försöka uppnå en såpass hög 

tillförlitlighet som möjligt. Vi har utfört djupintervjuer och ställt våra respondenter samma 

frågor (Bilaga 2) för att få en rättvis bild av problemen vi undersöker. Vidare har vi inte 

försökt styra våra respondenter på något vis då vi vill få reda på hur de ser på de nya reglerna 

utifrån deras synvinkel. Företagen vi valt är till viss del slumpmässigt utvalda, vi såg dock till 

att få företag över och under nettoomsättningsgränsen vid 800 000kr. Vår undersökning är 

geografiskt utspridd där vi intervjuat enskilda näringsidkare från Forshaga, Karlskoga, 

Karlstad och Västra Ämtervik. Vi tog direktkontakt med dessa företag och de var villiga att 

ställa upp på våra intervjuer. 

 

En högre tillförlitlighet skulle ha kunnat uppnås genom ett större urval, men vi var medvetna 

om att vi inte hade möjligheten att genomföra en stor trovärdig enkätundersökning där vi 

skulle få nog många representativa svar. Vi valde därför att inrikta oss på att få en hypotetisk 

slutsats av vårt undersökande problem. 
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3. Referensram  

 

3.1 Ny indelning av företag 
 

Bokföringsnämnden beslutade år 2004 om samlade regelverk som tillsammans med reglerna 

för noterade företag kommer att avse fyra olika kategorier av företag, K1-K4 (BFN 2006). 

 

I gruppen K1 inkluderas små enskilda näringsidkare och små handelsbolag som ägs av fysiska 

personer. De får ha en nettoomsättning (försäljning) på högst 3 miljoner kronor och får 

använda sig av ett förenklat årsbokslut (BFN 2006). Det finns cirka 650 000 företag i Sverige 

som hamnar i denna grupp (Balans nr 8-9, 2006) 

 

K2 ska i första hand gälla för privata aktiebolag samt ekonomiska föreningar under en viss 

storlek (BFN 2006). Företaget får ha högst 50 anställda, högst 50 miljoner kronor i 

nettoomsättning och högst 25 miljoner kronor i tillgångar (Balans nr 8-9, 2006).  

 

K3 kommer att gälla för publika, mindre aktiebolag samt större företag som inte följer de 

internationella redovisningsreglerna IAS eller IFRS (BFN 2006). 

 

K4 är företag som tillämpar IFRS och IAS-reglerna (BFN 2006). Dessa är i första hand 

börsnoterade (Proposition 2005/06:116).  

 

Företagen ska kunna använda sig av ett mer avancerat regelverk än den grupp de egentligen 

tillhör, men i så fall skall de tillämpa alla de regler som gäller för just den gruppen. Samtliga 

företag inom en koncern ska tillhöra samma grupp och alltså tillämpa samma 

redovisningsregler (Proposition 2005/06:116). 

 

När Bokföringsnämnden tagit fram sina nya regelverk för de nya bolagsindelningarna har de 

främst sneglat på IASB föreslagna redovisningsregler för SME-företag. BFN ansåg dock att 

de föreslagna reglerna var för komplicerade för de små företagen. I Sverige och EU pågår det 

för närvarande arbete att via lagstiftning möjliggöra enklare redovisningsregler, särskilt för de 

minsta företagen (FAR INFO nr 3, 2007). 
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Det finns i länder utanför Sverige ett stort intresse för globala SME-standarder istället för 

nationellt utvecklade standarder. I Sverige är dock både Bokföringsnämnden och FAR 

negativa till globala regler för SME-företag. FAR finner det tveksamt att IASB ska vara 

standardsättare för SME-företag med tanke på att deras mål riktar sig mot att utveckla globala 

standarder som kan användas på kapitalmarknaden. Enligt FAR har detta en begränsad 

relevans för en betydande del av de små och medelstora företagen (FAR INFO nr 2, 2005). 

 

3.2 Redovisningsmetoder 
 

Företag i gruppen K1 kan välja att antingen använda sig av kontant- eller faktureringsmetoden 

vid sin redovisning.  

 

3.2.1 Kontantmetoden 

 

Under ett företags löpande år bokförs företagets betalningstransaktioner, det vill säga 

företaget bokför endast in- och utbetalningar. I bokslutet ska också obetalda kundfordringar 

och leverantörsskulder som företaget har kvar vid årets utgång bokföras. Under det löpande 

året bokförs det alltså inte när en faktura skickas till en kund eller när en faktura tas emot från 

en leverantör utan först när det sker en betalning. Med betalningstransaktioner menas 

kontantbetalningar, betalningar med kontokort och betalningar via ett plusgirokonto eller 

bankkonto (Bokföring, bokslut och deklaration - del 1 2006). 

 

Det kan konstateras att det nya regelverket är enklare och klarare (LRF konsult 2006). Efter 

att reglerna för förenklat årsbokslut började gälla får nu alla företag som hör till gruppen K1 

välja att använda kontantmetoden vid sin redovisning (BFN Vägledning 2006). Väljs 

kontantmetoden så kan det innebära att företaget inte längre behöver lika mycket hjälp av en 

redovisningskonsult, något företag kommer att tjäna pengar på (LRF Konsult 2006). 

 

3.2.2 Faktureringsmetoden 

 

Faktureringsmetoden innebär att företaget bokför när de skickat en faktura (kundfordran) och 

när de tagit emot en faktura (leverantörsskuld). Det bokförs även när betalningen sker och till 
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följd av detta bokförs samma affär två gånger. Bokföringen visar vilka pengar företaget 

väntas att få in och vilka fakturor som är obetalda. Faktureringsmetoden ger bättre 

information om företagets räkenskaper än kontantmetoden, vilket kan vara viktigt för större 

företag (Bokföring, bokslut och deklaration - del 1 2006).  

 

Tillhör ett företag gruppen K1 får de använda faktureringsmetoden om de själva vill (BFN 

Vägledning 2006). Det kommer alltid att vara möjligt att gå från kontantmetoden till 

faktureringsmetoden medan det i framtiden kommer att krävas dispens om företaget vill gå 

från faktureringsmetoden till kontantmetoden (LRF konsult 2006).  

 

3.3 Bokföring för K1-företag 
 

Redovisning för ett företag är olika beroende på hur stort företaget är. 

 

3.3.1 Gränsvärden 

 
I de större enskilda firmorna var man innan 1 januari, 2007 tvungen att upprätta en 

årsredovisning. Kravet för detta var att företaget skulle ha fler än 10 anställda eller mer än 24 

miljoner kr i tillgångar. Den nya indelningen på om ett företag är stort eller litet är att de stora 

ska uppfylla minst två av dessa krav: 

 

• Företaget ska under de två senaste räkenskapsåren ha haft ett medeltal anställda på 

mer än 50 stycken 

• Företagets tillgångar ska under de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 25 

miljoner kr 

• Företagets nettoomsättning ska under de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer 

än 50 miljoner kr  

 

De nya K1-företagen kommer alltså inte behöva göra en årsredovisning eftersom de måste ha 

en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kr (BFN 2006).  
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3.3.2 Förenklat årsbokslut 

 
Innan den nya lagen trädde i kraft 1 januari, 2007 behövde inte företag med en 

nettoomsättning på mindre än 20 prisbasbelopp upprätta ett årsbokslut. Nu behöver dock alla 

firmor göra detta. Ett K1-företag med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kr får 

göra ett förenklat årsbokslut som ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning och ska 

upprättas enligt god sed (BFN Vägledning 2006). Årsbokslutet ligger sedan till grund för den 

deklaration och beskattning som alla verksamheter måste göra (Broberg & Stuart Bouvin 

2006). 

 

Årsbokslutet skall färdigställas så snart det kan ske, dock senast sex månader eller, i 

stiftelser, fyra månader efter räkenskapsårets utgång. (BFL 6 kap. 11§ 1999:1078) 

 

All ekonomisk information ska sedan föras över till respektive ruta på blanketten Förenklat 

årsbokslut – Enskilda näringsidkare (Bilaga 1).  

 

I balansräkningen och resultaträkningen ska bland annat följande tas med: 

 

Anläggningstillgångar 

 

Byggnader och markanläggningar med kort ekonomisk livslängd behöver inte tas upp i 

balansräkningen (BFN Vägledning 2006 s.15). 

 

 En byggnad eller markanläggning som endast kommer användas ett fåtal år behöver inte tas 

upp i balansräkningen utan ska redovisas som kostnad (BFN Vägledning 2006).  

 

Om maskinernas och inventariernas anskaffningsvärde uppgår till mindre än 5000 kr behöver 

de inte tas med i balansräkningen, utan som en kostnad samma år de förvärvas. Detta gäller 

även om en maskin eller inventarie har en ekonomisk livslängd på mindre än tre år (BFN 

Vägledning 2006). 

 

Immateriella anläggningstillgångar ska endast tas upp i balansräkningen om de i framtiden ger 

ekonomiska fördelar (BFN Vägledning 2006).    
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Omsättningstillgångar  

 

Varulagret ska i det förenklade årsbokslutet inventeras post för post men anskaffningsvärdet 

är det som man köpte varorna för, det vill säga det som står på senaste fakturan. De anställdas 

arbete ska inte ingå i anskaffningsvärdet. Om ett lagers sammanlagda värde uppgår till mindre 

än 5000 kr behöver det inte tas med i balansräkningen utan får redovisas som kostnad 

(Broberg & Stuart Bouvin 2006). Det är endast inköpta varor som levererats som ska tas med 

i lagerposten (BFN Vägledning 2006). 

 

Om företaget har tillämpat kontantmetoden under det löpande året så måste det i samband 

med bokslutet bokföra kundfordringar, leverantörsskulder och övrigt som är nödvändigt för 

att bestämma intäkter och kostnader. Företaget ska också redovisa moms på obetalda 

kundfordringar och leverantörsskulder som finns kvar vid årets utgång (BFN Vägledning 

2006). 

  

Avsättningar 

 

Som avsättningar skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till 

räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 

sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall 

infrias. (ÅRL 3kap. 9 § 1995:1 554) 

 

Eftersom företagen inte behöver följa ÅRL när de upprättar det förenklade årsbokslutet kan 

inte avsättningar göras. Om företaget ändå vill göra det, måste det upprätta ett fullständigt 

årsbokslut och följa alla regler för detta.  

 

Avsättning som görs till periodiseringsfond, expansionsfond, ersättningsfond kommer dock 

inte att påverkas och är därför tillåtna för de K1 företag som gör ett förenklat årsbokslut (BFN 

Vägledning 2006). 

  

Upplupna intäkter och kostnader 

 

Enligt de gamla reglerna ska intäkter och kostnader som hör till räkenskapsåret tas med i 

bokslutet oavsett när de fakturerats eller betalats. De företag som väljer att använda sig av ett 
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förenklat årsbokslut behöver dock ta hänsyn till inkomster och utgifter som fakturerats. 

Upplupna intäkter och kostnader ska därför inte tas med i det förenklade årsbokslutet. 

Exempel på upplupna intäkter kan vara kundfakturor som avser arbete innan bokslutsårets slut 

men faktureras efter bokslutsdagen. Exempel på upplupna kostnader är tvärtom de kostnader 

som företaget haft innan bokslutsårets slut men som företaget inte fått faktura på (Broberg & 

Stuart Bouvin 2006).   

 

3.4 Kritik mot förslaget 
 
Förslaget för förenklade redovisningsregler har fått kraftig kritik då de allmänna råden och 

vägledningen lades fram. Kritikerna hävdade att enskilda näringsidkare skulle kunna bedriva 

ganska stora rörelser och då behövs andra regler för vilka tillgångar och skulder som ska 

redovisas. De påstod att förslaget inte ger företagaren ett korrekt och rättvist beslutsunderlag 

(FAR INFO nr 1, 2007).  

 

SRF stödjer förslaget men anser att gränsvärdena borde uttryckas i faktiska belopp för att 

lättare förstås. När promemorian kom ut så rörde det enskilda näringsidkare. Den kritik som 

kom fram var att förslaget även borde gälla för handelsbolag med fysiska delägare som 

upprättar förenklat årsbokslut, då de har samma skattemiljö som de enskilda näringsidkarna 

(Remissvar SRF, 2005). 

 

Finansinspektionen avstyrker förslaget om de nya gränsvärdena till den del det även skulle 

påverka finansiella företag när det gäller; förenklade redovisningsregler, koncernredovisning 

och upprättande av delårsrapport. De hävdar att en god genomlysning av finansiella företag är 

viktig och med de förenklade redovisningsreglerna skulle möjligheten till en rättvisande bild 

minska genom sin externa redovisning. Vidare saknar de motivering i promemorian till varför 

finansiella företag ska få tillämpa de förenklade reglerna. Finansinspektionen anser att 

samtliga finansiella företag som skulle betraktas som mindre företag bör undantas från 

lättnadsregler från årsredovisningslagen (Remissvar Finansinspektionen, 2005).  

 

Slutligen anser de att risken med att införa en ändring kan leda till att det inte är möjligt att 

hitta källan till informationen. Vilket kan vara avgörande vid till exempel konkurser 

(Remissvar Finansinspektionen, 2005). 
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Eftersom bokslutet med största sannolikhet inte blir färdigställt förrän en bit in på det nya året 

blir risken för fel överhängande. Företagen kommer att få ett större arbete med att avge 

korrigerade uppbördsdeklarationer, vilket kommer att motverka den avsedda förenklingen 

(SRF Konsult 2006).  

 

 
 
 
 
 



 21 

4. Empiri 

 

4.1 Företag som intervjuats 
 

4.1.1 JH Taxi 

 
Bedriver taxiverksamhet i Karlskoga. Hösten 2004 startade Juha Helttunen2 sitt företag JH 

Taxi där han köpte till sig rätten att köra taxi för Taxi Karlskoga Degerfors AB. Under 2006 

utökade Helttunen sin verksamhet då han köpte in ytterligare en taxibil som även den körs för 

Taxi Karlskoga Degerfors AB. Till följd av utökningen har Helttunen en fast anställd och 

extrapersonal vid behov. Nettoomsättningen för JH Taxi 2006 var 1 170 000 kr. 

 

Helttunen hade hört talats om de nya förenklade reglerna via sin redovisningskonsult. De har 

dock beslutat att upprätta årsbokslut enligt den gamla metoden för enkelhetens skull. 

Helttunen anlitar en redovisningskonsult från LRF Konsult Ab i Karlskoga till en årskostnad 

av 12 500kr, i den avgiften ingår redovisning, bokslut och deklaration. 

 

Att ta hand om redovisning själv är inte aktuellt enligt Helttunen med kombinerade orsaker 

såsom bristande kunskap, intresse, kostnad och tid. 

 

Effekten av de nya reglerna har Helttunen svårt att sätta sig in i då han inte vet fullt ut vad nya 

reglerna innebär och likaså vad han anser om dem. Men enklare redovisningsregler kan 

kanske få företagare att göra mer av jobbet själva utan att anlita konsulter avslutar Helttunen. 

 

4.1.2 Studio S 

 
En frisersalong i Karlskoga som erbjuder soldusch, hårvård och nagelvård. Studio S startades 

2004 av Nina Lundh3 och erbjöd då endast soldusch. Under dessa tre år har verksamheten 

flyttats och utvecklats när Lundh numer även bedriver frisersalong med en anställd. I Studio S 

                                                 
2 Helttunen Juha, JH Taxi, (2007-04-18) 
3 Lundh Nina, Studio S, (2007-04-19) 

 



 22 

lokal finns även nagelvård där en företagare hyr in sig i Lundhs lokal. För år 2006 hade 

Lundh en bruttoomsättning på 363 000kr. 

 

Lundh känner inte till de nya förenklade redovisningsreglerna utan kom i kontakt med dem 

via vår uppsats, hon har därmed svårt att sia om framtiden hur hon och hennes 

redovisningskonsult kommer att redovisa i framtiden. Lundh har anlitat ekonomer som tar 

hand om hennes ekonomi till en årskostnad av ungefär 7 000 kr. Avgiften inkluderar bokslut 

och deklaration.  

 

För närvarande kan inte Lundh tänka sig att ta hand om redovisningen själv, där hon anger 

tidsbrist som skäl. Men Lundh påpekar även att hon kan tänka sig att göra det i framtiden om 

hon får mer tid. 

 

Lundh har svårt att uttala sig om effekten av de nya reglerna men ser det som en bra möjlighet 

för de som vill starta egen verksamhet. Att ekonomin underlättas kan leda till att fler vågar ta 

steget säger Lundh. De nya reglerna är bra om de underlättar för de mindre företagen avslutar 

Lundh. 

 

4.1.3 Hundshopen Forshaga 

 
Hundshopen är en affär som öppnade år 2004 och säljer foder och liknande till hund, katt, 

gnagare och fiskar. Ägaren heter Lisbeth Ericsson4 och har sedan starten skött sin bokföring 

helt själv eftersom hon tidigare läst lite ekonomi i skolan. Hon har dock fått hjälp med att 

deklarera och upprätta årsbokslut av Värmlands Ekonomitjänst KB.  

 

Hundshopen har under 2006 haft en nettoomsättning på runt 800 000 kr, och har därför 

behövt upprätta ett årsbokslut. Ericsson känner till de nya förenklade reglerna för K1-företag, 

men har valt att fortsätta som vanligt med faktureringsmetoden där hon redovisar momsen 

samma månad. Detta på grund av att hon tycker att hon håller bättre koll på sin verksamhet 

med den metoden då hon har över 1 000 verifikationer per år. Hon anser dock att det nya 

förenklade årsbokslutet kan vara bra för mycket små företag som inte har så mycket att hålla 

reda på.  

                                                 
4 Ericsson Lisbeth, Hundshopen Forshaga, (2007-04-16) 
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Eftersom Ericsson sköter sin redovisning nästan helt själv blir hennes kostnad för att anlita 

redovisare ytterst liten per år, ca 5 000 kr. En summa som hon anser sig kunna lägga ut, utan 

problem. 

 

4.1.4 Din rallyboutique 

 
Enskilda firman ”Din rallyboutique” i Västra Ämtervik ägs av Erik Waldenström5. 

Verksamheten har bedrivits sedan 1979 och består av försäljning av reservdelar till 

tävlingsbilar. Nettoomsättningen år 2006 uppgick till cirka 2 miljoner kr.  

 

På grund av den höga omsättningen har företaget redan under tidigare år upprättat årsbokslut 

och gjort den löpande bokföringen enligt faktureringsmetoden. Företagaren sköter den 

löpande bokföringen själv men får hjälp med årsbokslut och deklaration av en 

redovisningskonsult. Kostnaden för konsultens arbete är 2 500 kr per år.  

 

Waldenström vet om att han framöver kan göra ett förenklat årsbokslut. Han kommer dock 

inte att utnyttja möjligheten eftersom han tror att det är bättre för företaget om han fortsätter 

som tidigare, nämligen att avsluta den löpande redovisningen med ett årsbokslut enligt de 

allmänna reglerna. Eftersom han alltid varit tvungen att använda faktureringsmetoden under 

tidigare år och dessutom tycker att denna metod passar hans företag bra, så tänker han inte 

heller byta till kontantmetoden trots att han vet att möjligheten nu finns. Faktureringsmetoden 

är väl inarbetad i redovisningen och fördelarna väger tyngre än nackdelarna.  

 

Att ta hand om bokslutet är inte aktuellt, säger Waldenström. Det skulle ta för mycket tid att 

läsa in de kunskaper som krävs i nuläget. Dessutom kommer det att behövas kontinuerlig 

vidareutbildning eftersom lagar och regler på området ändras med jämna mellanrum. 

 

 Han tror avslutningsvis att de nya förenklade reglerna möjligtvis kommer att utnyttjas av de 

företag som har mycket låg omsättning, och kanske de nystartade som då kan få en 

”mjukstart”, relativt sett, med redovisningen i sina företag. 

                                                 
5 Waldenström Erik, Din rallyboutique, (2007-04-21) 
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4.1.5 Anders Folkesson 

 
Anders Folkesson6 driver en egen gård med skog, växtodling och grisuppfödning. I 30 år har 

han haft enskild firma med en omsättning, under de senaste åren, på 3-4 miljoner kr. 2006 

strukturerade han om och bildade även ett aktiebolag. Det enskilda bolaget finns kvar och har 

nu en omsättning på cirka 1 miljon kr. Han vet att han tack vare detta nu får göra ett förenklat 

årsbokslut om han vill. Han tänker dock inte överge de allmänna reglerna eftersom han bara 

har positiva erfarenheter av dessa. Den löpande redovisningen sköter han själv enligt 

faktureringsmetoden. Inte heller faktureringsmetoden vill han byta ut mot den enklare 

kontantmetoden. Årsbokslut och deklaration lämnas bort till en årskostnad av 10-15 000 kr.  

 

Att själv ta hand om bokslutet och deklarationen är inte aktuellt eftersom det skulle krävas för 

stor arbetsinsats att sätta sig in i de regler som styr boksluts- och deklarationsarbetet. Ett tungt 

vägande motiv är också den trygghet som det ger när en kompetent redovisningskonsult gör 

jobbet. Detta sammantaget gör att konsulten är värd priset. De nya reglerna är helt enkelt 

ingenting för mitt företag, avslutar Folkesson. 

 

 

4.1.6 Hirós hundleksaker  

 
Hirós hundleksaker ägs av Hanna Tedfeldt7 och startades alldeles nyligen, år 2007. Företaget 

tillverkar och skräddarsyr bland annat halsband och selar till hundar men vill i framtiden även 

sälja dragselar och täcken. Försäljningen kommer till största delen bestå av Internetförsäljning 

men även försäljning hos eventuella återförsäljare i butik. 

 

Eftersom företaget precis har registrerats så har Tedfeldt aldrig tidigare bokfört, men tycker 

att kontantmetoden låter smidig eftersom hon satsar på att vara ett litet, personligt företag som 

inte kommer att komma upp i summor som tre miljoner. Tedfeldt vill ha kontroll över sina 

räkenskaper och vill därför lära sig att bokföra själv och inte lämna över det till en 

                                                 
6 Folkesson Anders, Anders Folkesson, (2007-04-21) 
7 Tedfelt, Hanna, Hirós hundsaker (2007-04-23) 
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redovisningsbyrå. Hon ser det som en större chans att lära sig bokföra enligt kontantmetoden 

än faktureringsmetoden, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar i framtiden.     
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5. Analys 

 
Meningen med de nya reglerna är att de ska förenkla för de mindre företagen och att fler ska 

få möjlighet att använda kontantmetoden i sin redovisning 

 

Det är tydligt att de flesta företag anser att de förenklade redovisningsreglerna är bristfälliga 

och för att ha en bra kontroll på sitt företag måste de använda sig av de allmänna reglerna. En 

annan anledning är att eftersom de nu har lärt sig att sköta den löpande bokföringen med hjälp 

av faktureringsmetoden, så vill de inte krångla till det genom att byta till kontantmetoden, 

även om den i grunden är enklare. 

 

Inget av de redan etablerade företagen överväger att utnyttja kontantmetoden och det 

förenklade årsbokslutet, utan de flesta tycker att det riktar sig till mer nystartade företag. 

Ännu ett argument till att företagen kommer att fortsätta använda faktureringsmetoden är att 

de redan har den rutinen och upplever den inte som så krånglig. Hirós hundleksaker är det 

enda företaget som vill använda sig av det förenklade årsbokslutet och kontantmetoden. 

 

Alla företag, förutom det Hirós Hundleksaker, använder sig av redovisningskonsulter när de 

vill upprätta årsbokslut och deklarera. Detta uppgår till en kostnad mellan 2 500 kr – 15 000 

kr per år, en kostnad som de anser vara överkomlig. Med den överkomliga summan vill de 

flesta inte ta hand om sitt årsbokslut själv. Detta i sin tur leder till att den administrativa 

bördan inte kommer minska märkbart samt att Bokföringsnämnden kanske kunde ha använt 

IASB:s föreslagna SME-regler trots allt. Den kritik som riktades mot förslaget var kanske inte 

obefogad då vår empiri visar att förtagarna anser att de får för lite kontroll över verksamheten 

med de nya reglerna. 

 

Kritiken från SRF där de anger att gränsvärdena bör ges i faktiska belopp har 

bokföringsnämnden tagit till sig och ändrat. De förenklade redovisningsregler gäller även för 

handelsbolag med fysiska ägare vilket SRF även tryckte på, men BFN har inte utformat några 

allmänna råd för dem än då det kräver ett flertal lagändringar för det. 
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6. Slutdiskussion 

 

Enligt regeringens proposition är det tänkt att de nya reglerna ska förenkla redovisningen för 

mindre företag. Intentionen var att redovisningsarbetet skulle bli enklare och mindre 

tidskrävande vilket även borde resultera i lägre kostnader för de mindre företagen. Experter på 

området hävdar att de nya reglerna verkligen är enklare och att de borde ge en 

kostnadsbesparing för de företagare som kommer att använda sig av dessa. Det är bara det att 

de företag som har en nettoomsättning som ligger inom intervallet 800 000- 3 000 000 kr, och 

som skulle få ett enklare redovisningsarbete genom att utnyttja de nya reglerna, tydligen inte 

tänker göra det.  

 

De företag som tidigare hade en nettoomsättning på högst 20 prisbasbelopp hade också redan 

tidigare valmöjligheten att använda sig av kontantmetoden. De nya reglerna innebär för deras 

del att redovisningsarbetet blir svårare och därmed mer tidskrävande, eftersom de nu måste 

göra ett årsbokslut (åtminstone ett förenklat), vilket borde leda till högre kostnader.  

Summerar vi detta och ser positivt på de nya reglerna så finns nu möjligheter att spara tid och 

pengar för redan etablerade enskilda företag om de går över till de nya reglerna.  

 

Det vi vill lyfta fram är att den nya indelningen med K1-företag till viss del försvårar 

redovisningen för de allra minsta företagen som tidigare haft en nettoomsättning på högst 20 

prisbasbelopp och som inte behövt upprätta något bokslut alls. För de företag som har en 

högre nettoomsättning kan vi se att reglerna lever upp till förenklingarna men där är åt andra 

sidan inte företagarna intresserade av ett förenklat årsbokslut då de redan har sina rutiner 

inarbetade. 

 

Eftersom de nya, förenklade redovisningsreglerna är just förenklingar så gör det att fler 

företag skulle kunna sköta sin redovisning själva. Därför är det lite överraskande att de företag 

som vi intervjuat inte ens överväger att prova de nya reglerna med kontantmetod och 

förenklad årsbokslut. Vi antog att ett byte från faktureringsmetoden till kontantmetoden skulle 

innebära stora kostnadsminskningar för företagen i och med att de till större del skulle kunna 

sköta sin redovisning ensam. Vår undersökning stödjer dock inte detta antagande. 
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Kostnaderna för redovisningsbyråer låg för våra respondenter på 2 500 – 15 000 kr och detta 

anser vi vara överkomliga summor och drabbar inte företagen i så hög grad att ett byte av 

redovisningsmetod skulle vara självklar. Ett byte till kontantmetoden där ägaren själv skulle 

behöva sköta sin redovisning, leder till att denne på ett sätt förlorar dyrbara timmar. Timmar 

som företaget istället skulle kunna lägga på externa redovisningsbyråer till en låg kostnad.  

 

Vårt spontana svar på frågan om de nya redovisningsreglerna verkligen förenklar för 

företagen är nej. Företagen anser det lite komplicerat att byta metod och föra in nya rutiner för 

att genomföra ett förenklat årsbokslut. Vi tror dock att det förenklade bokslutet kommer 

utnyttjas mer av nystartade företag som får in den rutinen från början. Ett byte av 

redovisningsmetod skulle bara skapa mer förvirring än förenkling för de etablerade företagen. 

 

 

6.1 Framtida forskning 

 

Det vore intressant om en liknande undersökning görs inom några år då kanske fler företag 

fått kännedom om de nya reglerna. Vi känner att vi kanske var ute lite för tidigt med vår 

undersökning då flera av våra respondenter inte visste innebörden av de nya reglerna idag. 
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Bilaga 1 



 

 

Bilaga 2 

 
 
1. Hur stor var Er nettoomsättning 2006?  

 

2. Hur länge har firman funnits? Namn? Verksamhet? 

 

3. Hur sköts Er bokföring, bokslut och deklaration? Anlitar Ni redovisningskonsult? I så 

fall från vilket företag och till en kostnad av vad (per år)?  

 

4. Hur ser Ni på de förenklade redovisningsreglerna för K-1 företag som trädde i kraft 

januari 2007? Visste Ni om dem? 

 

5. Kommer ni att använda er av ett förenklat årsbokslut? Varför (fördelar, nackdelar för 

företaget)? I samråd med konsult eller efter eget beslut? 

 

6. Kontantmetoden el. faktureringsmetoden, (nu och före 2007)? Varför? För-och 

nackdelar för dig. 

 

7. Kan Ni överväga att ta hand om redovisningen (allt) själva? Vad skulle i så fall 

krävas?  

 

8. Vad tror Ni effekten blir av de nya redovisningsreglerna? Enklare, snabbare, billigare? 

 

9. Vad anser Ni om de nya reglerna? 

 


