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Sammanfattning 
 
Från och med den 1 januari 2007 trädde nya redovisningsregler ikraft. Dessa gäller enskilda 
näringsidkare med en nettoomsättning som normalt understiger 3 miljoner kronor.  
Regelförändringarna behandlar den löpande bokföringen samt hur räkenskapsåret avslutas och 
grundar sig i bokföringsnämndens arbete med att kategorisera alla företag. Reglerna är till 
viss del valbara för dessa företag och de som inte vill tillämpa dem får använda tidigare 
gällande regler inom området. Syftet med denna uppsats är att se till vilka förändringar de nya 
förenklade redovisningsreglerna för K1-företag är, samt undersöka vad revisorer och 
redovisningskonsulter anser att de nya reglerna medför. Detta för att försöka få en uppfattning 
om förutsättningarna för dessa företag att sköta sin egen redovisning förbättrats. 
Undersökningen visar att vissa företag får en möjlighet till förenkling samtidigt som vissa kan 
uppleva en försvåring. Uppfattningen vi fått, via vår undersökning, är att förändringarna inte 
medför så pass stora förenklingar att dessa företag i större utsträckning kan sköta sin egen 
redovisning. Vilket leder fram till att de förenklade reglerna inte kommer att användas. Detta 
resulterar i att vi frågar oss om bokföringsnämndens arbete varit motiverat. 
 



Förkortningar 
 
BFL – Bokföringslagen 
 
BFN – Bokföringsnämnden 
 
BFNAR – Bokföringsnämndens allmänna råd 
 
EU – Europeiska Unionen 
 
FAR – Föreningen auktoriserade revisorer 
 
IASB – International Accounting Standards Board  
 
IAS/IFRS – International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards 
 
SFS – Svensk författnings samling 
 
ÅRL – Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 
 
 
I detta avsnitt kommer bakgrunden till ämnesområdet för uppsatsen att behandlas. Därefter 
kommer vi att presentera vår problemformulering som sedan mynnar ut i uppsatsens syfte. 
Avslutningsvis kommer uppsatsens avgränsningar att presenteras. 
 

 

1.1 Bakgrund 
Redovisningsområdet har stått inför stor utveckling de senaste åren. Den svenska 
lagstiftningen har skrivits om för att bättre passa in i EG-rätten. Detta har medfört att 
internationella redovisningsstandarder, främst IAS/IFRS, har fått stort inflytande och blivit 
gällande rätt i Sverige från och med 1 januari 2005. Framväxten av internationella regler för 
noterade bolag har enligt Bokföringsnämnden medfört att reglerna för små företag har blivit 
omfattande och komplicerade. 
 
Mot bakgrund av detta lämnade regeringen den 23 februari 2006 en proposition om vissa 
förenklingar på redovisningsområdet för mindre företag. I denna proposition föreslogs också 
vissa ändringar av de gränsvärden som förekommer inom redovisnings- och 
revisionslagstiftningen (Prop. 2005/06:116). Dessa gränsvärden matchar Bokföringsnämndens 
arbete med att kategorisera företag och ta fram allmänna råd för dessa. 
 
Bokföringsnämnden beslutade under 2004 att ändra inriktningen på den nationella 
normgivningen. Beslutet innebar att tillsammans med de regler för noterade bolag, IAS/IFRS, 
som gäller från 1 januari, 2005 ska det arbetas fram fyra olika kategorier av företag. Dessa 
kommer att benämnas K1 – K4.  
 
Den första kategorin, K1, omfattar mindre enskilda bolag och små handelsbolag som ägs av 
fysiska personer. Den nya normgivningen, från och med 1 januari 2007, omfattar dock inte 
handelsbolag (FAR, 2006a). Kategori 2 ska innehålla aktiebolag och ekonomiska föreningar 
som hamnar under ett bestämt gränsvärde. Större aktiebolag samt andra större företag som 
inte tillämpar de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS kommer att hamna under 
kategori 3. Till den sista kategorin, K4, hör publika aktiebolag som tillämpar IAS/IFRS [1]. I 
skrivande stund är det bara kategori 1 som är färdigarbetad.  
 
Från och med 1 januari 2007 gäller nya regler i bokföringslagen, dessa behandlar den löpande 
bokföringen samt hur räkenskapsåret avslutas. Alla företag måste numera upprätta ett 
årsbokslut. Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning som normalt understiger tre 
miljoner kronor kan välja att upprätta ett så kallat förenklat bokslut [1]. Bokföringsnämndens 
nya allmänna råd benämns BFNAR 2006:1. Detta är valbart för K1-företagen och de kan välja 
att tillämpa de tidigare gällande allmänna redovisningsreglerna. 
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1.2 Problemformulering 
BFN har under en tid arbetat med att utveckla redovisningen även för de mindre företagen. 
Fokus i utvecklingen av redovisningsreglerna har legat på stora noterade aktiebolag som 
påverkas av de internationella reglerna genom EU:s beslut att följa IASB:s 
redovisningsstandarder. Eftersom utvecklingen främst behandlat reglerna för stora företag 
med resurser att kunna anpassa sig till dessa komplicerade regler, anser BFN att de mindre 
företagen har fått det allt svårare i redovisningen [1].  
 
Utifrån bakgrunden till lagändringen och bokföringsnämndens allmänna råd vill vi i denna 
uppsats undersöka i hur stor omfattning detta verkligen har medfört en förenkling. Ett stort 
antal, runt 700 000 företag i Sverige påverkas av de nya reglerna [2]. Med vår undersökning 
vill vi försöka ta reda på om dessa företag får en större möjlighet att klara av sin löpande 
bokföring och årsbokslut själva, det vill säga om det blir enklare att driva små företag i 
Sverige. 
 
I vår undersökning kommer vi att se till de förändringar som gjorts i lagstiftningen och vad 
revisorer och redovisningsbyråer tycker att detta leder till. Detta leder oss fram till våra 
frågeställningar. 
 

• Vilka är förändringarna i de nya K1-reglerna jämfört med de allmänna 
redovisningsregler som gällde tidigare? 

• På vilket sätt medför dessa regler en förenkling? Och i så fall, blir det en förenkling 
för alla företag inom kategorin? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att se till vilka förändringar de nya förenklade 
redovisningsreglerna för K1-företag är, samt undersöka vad revisorer och 
redovisningskonsulter anser att de nya reglerna medför. Detta för att försöka få en uppfattning 
om förutsättningarna för dessa företag att sköta sin egen redovisning förbättrats. 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att endast intervjua revisorer och personal vid 
redovisningsbyråer. Detta på grund av svårigheten att hitta företag som matchar kraven för 
vår undersökning, det vill säga uppfyller kraven för K1, samt att de sköter sin egen 
redovisning. Undersökningen är även begränsad till Karlstad och Motala med omnejd på 
grund av kostnadsskäl. 
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2. Metod 
 
 
I detta kapitel redogör vi för några undersökningsmetoder, samt förklarar hur vi valt att 
arbeta för att samla in data om verkligheten. 
 

 

2.1 Val av utformning 
Efter att problemformuleringen är konkretiserad skall utformningen av uppsatsen diskuteras. 
Enligt Jacobsen (2002) får valet av utformning stora konsekvenser för undersökningens 
giltighet. Valet som görs kan dessutom enligt författaren ha betydelse för reliabiliteten. För att 
systematisera uppläggningen använder han sig av två dimensioner: 
 

1. ”om studien går på bredden (extensiv) eller på djupet (intensiv)” 
 

2. ”om studien är beskrivande (deskriptiv) eller förklarande (kausal)” (Jacobsen, 2002 s. 
91). 

 
Vad gäller den första punkten, förklaras detta med att på djupet är hur forskaren vill närma sig 
det fenomen denne valt att studera. Medan bredd förklarar hur många undersökningsenheter 
skribenten vill uttala sig om. Vid val av en intensiv uppläggning studeras enbart ett fåtal 
enheter men flera olika variabler (Jacobsen, 2002). 
 
Att studiens uppläggning är deskriptiv betyder enligt Jacobsen (2002) att en situation beskrivs 
vid en viss tidpunkt eller över tid. Andersen (1994) menar att skillnaden med en förklarande 
undersökning är att den kan sägas befinna sig på en djupare nivå. Studien skall då försöka 
förklara genom att ställa frågan: Varför? 
 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Inom metodläran görs det skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Enligt Andersen 
(1994) är utgångspunkten med kvantitativa studier att forskaren vill kunna presentera 
undersökningsresultaten numeriskt. Forskaren uppfattar då sitt undersökningsområde som ett 
objekt, vilket ska undersökas med avseende på en eller flera variabler. Vid kvalitativ metod är 
utgångspunkten att varje fenomen består av unika egenskaper. 
 
Enligt Jacobsen (2002) bör vi inte föreställa oss att dessa två metoder är motsatser. Den rena 
kvalitativa och den rena kvantitativa metoden bör istället ses som två ytterpunkter på en skala. 
Författaren beskriver den rena kvantitativa metoden som ett frågeformulär med enbart fasta 
svarsalternativ medan den rena kvalitativa metoden är ett öppet samtal. Vidare menar 
Jacobsen att det finns då möjlighet att antingen öppna upp en kvantitativ studie med öppna 
frågor i frågeformuläret, eller göra en kvalitativ studie mer sluten genom intervju med delvis 
fasta frågor. Dessa alternativ benämns som en blandform. 
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Jacobsen (2002) anser att en kvalitativ metod ofta är lämplig för att skapa större klarhet i ett 
oklart ämne eller för att ge en nyanserad bild av det. Han beskriver även att den kvalitativa 
metoden kan lämpa sig bättre om studien ska vara öppen för oväntade händelser.  
 
Nackdelarna med valet av en kvalitativ metod är till exempel att den blir intensiv, det vill säga 
att prioritera många variabler framför många enheter. Detta kan medföra att det blir svårt att 
generalisera, vilket påverkar den externa giltigheten (Jacobsen, 2002). 

2.3 Insamling av data 
Data kan delas in i två kategorier, primär- respektive sekundär data. Vilken typ av data som 
samlas in beror till viss del på vilket problem undersökningen vill lösa (Artsberg, 2003).  Det 
är ofta idealiskt att använda både primär- och sekundärdata. Olika data kan då ge stöd åt 
varandra och därmed styrka undersökningens resultat (Jacobsen, 2002). 
 
Primärdata är sådan information som samlas in för första gången. Det innebär att forskaren 
samlar in upplysningar direkt från personer. Intervjuer, observationer och frågeformulär är 
alla metoder för insamling av primärdata (Jacobsen, 2002).  
 
Andra typer av information går under samlingsnamnet sekundärdata. Huvuddraget är att det 
inte är forskaren själv som tagit fram materialet direkt från källan (Jacobsen, 2002).    

2.4 Induktion och deduktion 
Det finns två olika strategier för att få fram redovisningskunskap, det vill säga att dra 
slutsatser. Det är ett induktivt eller ett deduktivt tillvägagångssätt (Artsberg, 2003).  
 
I deduktiv strategi talas det om att gå ”från teori till empiri”. Förespråkare av detta 
tillvägagångssätt menar att det bästa arbetssättet är att först skaffa sig vissa förväntningar om 
hur världen ser ut, för att sedan undersöka om detta stämmer med verkligheten. 
Förväntningarna bygger på tidigare undersökningar och teorier. Den kritik som riktas mot det 
deduktiva arbetssättet är att det leder till att forskaren enbart letar efter den information denne 
finner relevant. Vilket medför en tendens att undersökningen ger stöd åt de förväntningar 
forskaren hade vid undersökningens inledning (Jacobsen, 2002).  
 
Motsatsen till deduktion är induktion. Vid ett induktivt arbetssätt går forskaren istället ”från 
empiri till teori”. Idealet vid en induktiv strategi är att gå ut i verkligheten med ett öppet sinne, 
det vill säga helt utan förväntningar. Sedan formuleras teorierna med utgångspunkt i den 
information som samlats in. Målet med denna ansats är att det inte ska finnas några 
begränsningar i den information som forskaren samlar in, alltså skall alla förväntningar 
uteslutas (Jacobsen, 2002). 

2.5 Trovärdighet 
”Validitet, reliabilitet och objektivitet kan ses som tre mått på en studies trovärdighet” 
(Björklund & Paulsen, 2003 s. 59). Validiteten avgör i vilken utsträckning studien mäter det 
den avser att mäta, medan reliabiliteten är graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet. Graden i 
vilken värderingar påverkar undersökningen benämns objektivitet (Björklund & Paulsen, 
2003). 
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Validitet kan i sin tur delas in i två delkomponenter, intern respektive extern validitet. Den 
interna validiteten handlar om ifall vi mäter det vi tror oss mäta medan den externa validiteten 
säger något om i vilken grad studien kan generalisera (Jacobsen, 2002).  
 

2.6 Vårt tillvägagångssätt 
Efter att vi bestämt ämne för uppsatsen och arbetat fram vår problemställning började vi 
direkt kontakta lämpliga företag för en intervju. Vi hade bestämt oss för att samla vår empiri 
genom intervjuer hos redovisnings-/revisionsbyråer. Eftersom våren betyder mycket arbete 
hos denna typ av företag bestämde vi oss att skicka mail till cirka tio företag inom branschen. 
Detta för vi antog att många skulle tacka nej. Urvalet skedde genom att vi slumpmässigt valde 
företag genom sökmotorn Eniro [3] på Internet. Vi fick jakande svar från tre företag, varav två 
revisionsbolag och en redovisningsbyrå. Eftersom tre möjligen var i minsta laget kontaktade 
vi ytterligare cirka femton företag, främst redovisningsbyråer. Av dessa gav samtliga nekande 
svar.  
 
Vid vår undersökning har vi valt att använda oss av en intensiv och deskriptiv utformning. 
Eftersom syftet med vår studie är att se till de olika förändringar som träder i kraft för K1-
företagen, medför detta att vi måste se till många olika variabler. En central del i vår 
problemställning är dessutom att få en helhetsbild av lagförändringen, vilket kräver att vår 
undersökning går på djupet hos fenomenet. På grund av svårigheten med att få tag 
redovisnings-/revisionsbyråer att intervjua ledde även detta till att vi har en intensiv 
utformning, det vill säga få enheter men flera variabler. Vi vill dessutom beskriva 
regelförändringarna, viket resulterar i en deskriptiv utformning. 
 
Den intensiva uppläggningen har sin styrka i att få fram relevanta data. Eftersom 
undersökningen omfattar många detaljer och går på djupet blir den interna validiteten ofta 
stor. Dock blir möjligheten att generalisera, den externa validiteten, mindre (Jacobsen, 2002). 
Eftersom både tid och pengar är en begränsning i vår undersökning avvägde vi att gå mot 
relevans istället för generalisering. 
 
Eftersom vi inte var särskilt bevandrade inom området innan uppsatsen började valde vi att 
använda ett deduktivt arbetssätt, det vill säga gå från teori till empiri. Detta innebar att vi gick 
igenom alla förändringar i den nya lagtexten samt bakgrunden till dessa. Vi studerade även 
litteratur inom området via Karlstads universitetsbibliotek.  
 
Vi valde sedan att samla in vår empiri via en kvalitativ metod. Detta skedde med hjälp av 
intervjuer med personal vid redovisnings-/revisionsbyråer. Eftersom vi inte på förhand kunde 
konstatera om förenklingarna verkligen medför förenklingar så ville vi vara öppna för all sorts 
information som kanske motsäger detta, vilket en intervju i större grad har möjlighet att 
avslöja. Även det val vi gjorde med att använda en intensiv utformning med ett fåtal enheter 
gör att valet av kvalitativ metod ligger närmst. Detta eftersom kombinationen av en intensiv 
och kvalitativ studie ger större möjligheter att finna en nyanserad bild av regelförändringarna. 
Vi ville även via vår studie ge en större klarhet inom ämnet något vi bestämde att en kvalitativ 
studie skulle kunna göra på ett bra sätt. 
 
Utifrån syftet med uppsatsen arbetade vi fram frågor som sedan sammanställdes i ett formulär 
inför intervjun (se bilaga 1). Dessa mailades sedan ut till våra respondenter, och på så sätt fick 
de tid på sig för att kunna svara så bra som möjligt. Anledningen till att vi valde att skapa 
färdiga frågor inför intervjun var för att strukturera upp samtalet. Vårt deduktiva arbetssätt 
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skulle sedan medföra möjligheten att kunna formulera bra följdfrågor vid intervjun, för att få 
fram så mycket information som möjligt inom ämnet. 
 
Vi började intervjuerna med att fråga om respondenterna godkände att vi använde deras namn 
samt om vi fick lov att spela in samtalet, vilket samtliga godkände. Efter det bad vi 
respondenterna att kort ge en företagsbeskrivning för att sedan ställa våra frågor. Vid 
intervjun antecknade en av oss författare medan den andre ställde frågor. Vi ställde även 
följdfrågor. Samtliga intervjuer varade i cirka tjugo minuter. Efter att varje intervju var 
avklarad skrev vi ned den med hjälp av våra anteckningar och vår inspelning. Bandet 
avlyssnades flera gånger av oss båda, detta för att minimera risken att någonting missats. 
 
Vi använde oss sedan av primärdata vi fått från intervjuerna samt sekundärdata, i det här fallet 
vår referensram, för att kunna dra slutsatser.                                                            
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3. Referensram 
 
 
I detta avsnitt kommer de teorier och den lagstiftning som behandlar området för uppsatsen 
att presenteras. 
 

 

3.1 Redovisningsprinciper 
Inom alla fackområden används ett speciellt språk för att förklara innehållet, så även inom 
redovisningen. I lagstiftningen nämns ett antal principer som är grundläggande för att förklara 
redovisningen (Artsberg, 2003).  

3.1.1 Rättvisande bild 

Begreppet rättvisande bild är från början brittiskt och kommer från uttrycket ”a true and fair 
view”. Innebörden av begreppet är att det skall ges en korrekt bild av företagets resultat och 
ställning, det vill säga att redovisningens helhet skall vara rättvisande (Nilsson, 2005). 
Anledningen till översättningen rättvisande bild, istället för enbart sann, är att betona att även 
sann information kan vara vilseledande. Begreppet används således för att sortera bort att 
företag luras utan att ljuga (Artsberg, 2003). 
 
Vid tillämpning av rättvisande bild enligt engelsk modell, så går principen före 
redovisningsnormerna. Betydelsen av detta är att om tillämpningen av normerna medför en 
icke rättvisande bild, kan företaget göra avsteg från normerna för att följa principen (Artsberg, 
2003). Det som möjliggör detta är EU:s 4:e bolagsdirektiv (Nilsson, 2005). Enligt svensk 
normering är detta inte tillåtet. Motiveringen är att en redovisningsskyldig som följt 
normeringen inte ska behöva oroa sig över om personen i fråga redovisat rätt (Artsberg, 
2003).  
 
Nilsson (2005) belyser även problemet att rättvisande bild kan stå i strid mot 
försiktighetsprincipen. Principen om rättvisande bild sätter användaren av årsredovisningen i 
centrum, vilket tydliggörs med tanken på att det är helheten som skall bedömas (Artsberg, 
2003). 

3.1.2 Bokföringsmässiga grunder 

Ett resultat kan fastställas för varje räkenskapsår. Förutsättningen för detta är att företaget på 
ett acceptabelt sätt periodiserar sina inkomster och utgifter, det vill säga hänför dem till rätt 
räkenskapsår. Inkomsterna och utgifterna tar då form av intäkter och kostnader. En del av 
företagets affärshändelser som bokförts under året berör dock helt andra räkenskapsår. Detta 
leder till att balansräkningen kan innehålla en mängd justerande periodiseringsposter. Dessa 
kan ha karaktären av antingen tillgångar eller skulder. Arbetet med periodiseringar är till för 
att ge en så rättvisande bild av företagets resultat och ställning som möjligt. Dock innehåller 
periodiseringsarbetet vissa subjektiva bedömningar och kan användas i desinformativt syfte 
(Nilsson, 2005). 



Vår referensram 

 8 

3.1.3 Fortlevnadsprincipen 

Principen innebär att finansiella rapporter normalt sett upprättas med antagandet om att 
företaget driver en löpande verksamhet och så även kommer att göra under överblickbar tid 
(FAR, 2007).  

3.1.4 Försiktighetsprincipen 

Innebörden av försiktighetsprincipen är att risken för övervärdering av företagets resultat och 
ställning i redovisningen ska minska. Detta medför bland annat att tillgångar skall värderas 
försiktigt samt att inte undervärdera skulder. Principens bakgrund hänförs till borgenärernas 
behov av att säkra dess fordringar. Vid tillämpning av försiktighetsprincipen medför detta att 
företaget inte töms på kapital (Nilsson, 2005). 
 
Försiktighetsprincipen innebär ibland att företaget tvingas bygga in medvetna felaktigheter i 
redovisningen, vilket medför negativa effekter för andra intressenter. Detta på grund av att 
tillgångar/skulder och intäkter/kostnader inte behandlas likformigt (Nilsson, 2005). Principen 
får dock inte användas för att göra avsiktliga underskattningar av tillgångar/intäkter, inte 
heller avsiktliga överskattningar av skulder/kostnader. Det skulle i så fall leda till att de 
finansiella rapporterna inte längre är neutrala och tillförlitliga (FAR, 2007). 

3.1.5 Realisationsprincipen 

”Realisationsprincipen är viktig för att framförallt bestämma när en intäkt skall få tas upp i 
redovisningen” (Artsberg, 2003, s. 161). Artsberg (2003) tar upp två olika synsätt på 
realisationsprincipen, form- och substanssynsätt. Dessa har sin utgångspunkt i vilken 
utsträckning principerna om rättvisande bild och innehåll före form accepteras. Formsynsättet 
är den striktaste tillämpningen och innebär att en intäkt eller kostnad först redovisas när en 
äganderättsövergång skett och ett verifierbart värde kan fastställas. Enligt ett substanssynsätt 
bör kända förändringar av marknadsvärdens redovisas, oavsett om det finns legala 
transaktioner som verifierar detta (Nilsson 2005). Nedan följer en definition av 
realisationsprincipen enligt Bengtsson (2002).  
 
”Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas med i redovisningen 
oavsett tidpunkt för betalning. Principen innebär att vinstmätning skall göras med 
utgångspunkt i begreppen utförda prestationer och förbrukade resurser” (Bengtsson, 2002, s. 
32).     

3.1.6 Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen innebär att intäkter och kostnader matchas för att redovisa dem under 
samma period (Artsberg, 2003). Denna princip ligger till grund för resultatmätningen och 
bestämmer vilka kostnader som bör dras av från intäkterna i resultaträkningen. 
Resursförbrukningen skall kopplas samman med de intäkter som den genererar, det vill säga 
orsak – verkan. Matchningsprincipen kan enligt Nilsson (2005) komma i konflikt med 
exempelvis försiktighetsprincipen. Detta eftersom matchning kan medföra en senare 
kostnadsredovisning av svårbestämda utgifter, som till exempel forskning och utveckling. 
Matchningsprincipen är besläktad med den mer allmänna principen om redovisning enligt 
bokföringsmässiga grunder. 
 
Enligt Artsberg (2003) används matchningsprincipen även när det talas om 
intäktsredovisning. Anledningen är att intäkter idag oftast redovisas enligt ett substanssynsätt. 
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Enligt den engelska tolkningen av matchning betyder det samma sak som periodiserad 
redovisning både på intäkts- samt kostnadssidan.  

3.1.7 Jämförbarhetsprincipen 

Jämförbarhetsprincipen innebär att all redovisningsinformation skall vara jämförbar mellan 
olika tidpunkter och mellan företag. Val av redovisningsprinciper skall vara konsekventa och 
ändring av en princip får inte ske utan tungt vägande skäl. Om företaget gör ändringar i sina 
redovisningsprinciper skall det finnas tydlig information angående detta (Nilsson, 2005). 
  

3.2 Kategoriseringen av företag, K1-K4 
BFN har till uppgift att besluta om redovisningsregler för icke-noterade företag. Nämnden har 
tidigare genom sitt arbete med att ge ut allmänna råd försökt att anpassa de internationella 
redovisningsreglerna så att de passar de icke-noterade bolagen. Det sätt som nämnden valt att 
arbeta har lett till att regelverket för mindre onoterade bolag har blivit omfattande och enligt 
BFN har det resulterat i att rapporterna från dessa bolag har blivit svåra att tolka (Balans, 
2004).  
 
Bokföringsnämnden konstaterade då att normgivningen inte blev ändamålsenlig. Därför 
beslutades det under ett sammanträde den 13 februari 2004 att normgivningen skulle ta en ny 
inriktning. Denna nya inriktning från nämndens sida innebär att det kommer att arbetas fram 
fyra särskilda regelsystem, ett för respektive kategori av företag. Kategoriseringen av 
företagen in i någon av dessa fyra grupper är beroende av företagets juridiska form eller 
storlek [4]. Regelverket för en kategori kommer att behandla det som krävs av den kategorin 
vid upprättande av årsbokslutet/årsredovisningen. Företagen indelas i kategorier efter de nya 
gränsvärden i ÅRL (1995:1554) som trädde i kraft 1 januari 2007 (FAR INFO, 2006b). Dessa 
gränsvärden behandlas mer ingående nedan. 
 
Ett företag som primärt tillhör en kategori får genom egen vilja tillämpa regelsystem för högre 
kategorier, detta måste dock göras fullt ut. Val av regelverk hos underliggande kategori tillåts 
inte [4]. 
 
Till den första kategorin företag, K1, hör enskilda näringsidkare vars nettoomsättning normalt 
uppgår till maximalt tre miljoner kronor (BFNAR 2006:1). Det var även BFN:s målsättning 
att handelsbolag med fysiska ägare skulle ha kunnat klassas som K1-företag, om de uppfyllde 
gränsvärdeskraven. Detta har inte kunnat genomföras på grund av att förenklingarna kräver 
viss ändring för dessa bolag i skattelagsstiftningen. En sådan förändring har ännu inte arbetats 
fram (FAR INFO, 2006b). För de företag som klassas till kategori 1 har nya bokföringsregler 
trätt ikraft den 1 januari 2007.  
 
Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kommer att tillhöra kategori två. Syftet med 
redovisningsutvecklingen för denna typ av bolag är att komprimera alla de 
rekommendationer, allmänna råd, uttalanden och så vidare, till ett enda BFNAR med 
tillhörande vägledning. Reglerna för denna kategori ska till skillnad mot tidigare inte skrivas 
med utgångspunkt hos de internationella reglerna för noterade bolag utan speciellt anpassade 
för denna typ av mindre aktiebolag [1].  
 
Till K3 räknas aktiebolag och ekonomiska föreningar vilka betecknas som större företag 
enligt 1 kap. 3§ ÅRL. Detta är bolag som inte omfattas av IAS/IFRS. Till den fjärde och sista 
kategorin tillhör företag som tillämpar IAS/IFRS [1]. 
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3.2.1 Gränsvärden 

Det är inte bara nya regler för K1-företag som börjat gälla den 1 januari 2007. Riksdagen 
beslutade även om helt nya gränsvärden i ÅRL för indelning av företag. Denna indelning gör 
gällande om de ska anses som större eller mindre företag. Dessa storlekskriterier ligger till 
grund för en hel del av ÅRL:s upplysningskrav samt krav på särskilda finansiella rapporter 
(Balans, 2006b).  
 
Enligt de ändringar i årsredovisningslagens 3§ (SFS 1995:1554) skall större företag definieras 
som ”företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterad vid en börs, en 
auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad”. Förutom detta kriterium 
så räknas även företagen som större om de uppfyller mer än ett av följande tre 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 (ÅRL 3§, SFS 1995:1554). 
 
Definitionen av mindre företag är de som inte uppfyller villkoren för att räknas som större 
företag (Balans, 2006b). Dessa gränsvärden är som skrivits tidigare de villkor som används 
för att kategorisera företagen i bokföringsnämndens K-projekt.  
 

3.2.2 Hur definieras K1-företagen? 

Företag som kommer att räknas in under K1-kategorin är de som inte behöver avsluta 
räkenskapsåret med en årsredovisning enligt 6 kap. 1§ BFL (SFS 1999:1078). Till kategori 1 
hamnar då de företag som endast behöver upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut enligt 
6kap. 3§ BFL (FAR INFO,  2006a). 
 
Enligt ändringen i BFL 6:3 (gäller från och med 1 januari 2007) skall alla bokföringsskyldiga 
upprätta årsbokslut. Dock kan företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre 
miljoner kronor och som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt BFL 6:1 välja att 
upprätta årsbokslutet i förenklad form (BFL, SFS 1999:1078). Företag som uppfyller 
villkoren för att klassificeras som K1-företag men som inte vill upprätta ett förenklat 
årsbokslut skall istället upprätta årsbokslut enligt BFL 6:4 och tillämpa den normgivning som 
gäller för årsbokslut. 

3.2.3 Vad gäller i väntan på övriga K-projekt? 

Det är endast K1-företagens regelverk som är gällande från 1 januari 2007, övriga kategorier 
skall använda de rekommendationer, uttalanden och allmänna råd som sedan tidigare gällt 
som allmänt regelverk. Förenklat uttryckt kan ett onoterat företag använda sig utav antingen 
allmänna råd/rekommendationer från BFN eller motsvarande rekommendation från 
Redovisningsrådet (FAR INFO, 2006b). 
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3.3 Räkenskapsårets avslutande 
En av de regelförändringar som trädde i kraft vid årsskiftet 2006/2007 var att samtliga 
bokföringsskyldiga nu måste avsluta året med ett årsbokslut. Begreppet bokslutsföretag har 
tagits bort ur den svenska lagstiftningen och de allra minsta företagen får nu möjlighet att 
upprätta ett bokslut i förenklad form (Prop. 2005/06:116). Detta kommer att ersätta 
Skatteverkets näringsbilaga 1 och ligga till grund för deklarationen (SKV, 2007a). Nedan 
kommer nu gällande samt tidigare regler för dessa företag inom K1 att presenteras. 

3.3.1 Förenklat årsbokslut 

Företagen inom K1, de med nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner 
kronor kan upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut (se bilaga 2). Detta skall vara i enighet 
med det allmänna råd (BFNAR 2006:1) som tagits fram för de näringsidkare som upprättar ett 
sådant bokslut i förenklad form (SKV, 2006). 
 
Vägledningen som bokföringsnämnden tagit fram innehåller lagregler, BFN: s allmänna råd, 
kommentarer till de olika reglerna, samt exempel. Utgångspunkten i vägledningen är att alla 
de bestämmelser som finns för redovisningen ska finnas med. Företag som väljer att upprätta 
det förenklade årsbokslutet behöver inte använda sig utav årsredovisningslagen, all 
information som behövs finns med i det allmänna rådet. Bokslutet ska sedan skrivas under 
och sedan sparas i 10 år tillsammans med bokslutsunderlaget och bokföringen (SKV, 2006). 
 
De delar som ska finnas med i det förenklade årsbokslutet är en resultaträkning för 
räkenskapsåret och en balansräkning för tidpunkten av årsbokslutet. Detta ställer även krav på 
att det under året har skett en löpande bokföring. Årsbokslutet ska upprättas enligt god 
redovisningssed och vara i vanlig läsbar form. Balans och resultaträkningen ska vara uppställd 
enligt bilaga två (Broberg & Bouvin, 2006). 
 
Här följer en kort redogörelse för vad som ska finnas med i det förenklade årsbokslutets 
balansräkning (Broberg & Bouvin, 2006).  
 
Inledningsvis finns en förteckning över anläggningstillgångar, materiella och immateriella. 
Dessa ska föras in i en särskild förteckning innehållande uppgifter om anskaffningsvärde, 
anskaffningstidpunkt och uppskattad användningstidpunkt i företaget. Byggnader och 
markanläggningar, fastighetens värde ska normalt delas upp i byggnad och mark med 
utgångspunkt i taxeringsvärdet. Tidpunkten för byggnaden att tas upp i balansräkningen är när 
företaget har fått tillträde till den eller när den är egentillverkad vid färdigställande (Broberg 
& Bouvin, 2006). 
 
Maskiner och inventarier ska även de tas upp i balansräkningen. Dessa poster tas upp när de 
levererats till företaget, eller när de färdigställts om de skulle vara egentillverkade. Företagets 
varulager redovisas i balansräkningen, här gäller huvudregeln att en vara ska tas upp som 
varulager hos köparen när varan levererats. Detta träder ikraft när den anlänt till företaget. Ett 
varulager med ett värde som är oväsentlig, det vill säga med ett värde som understiger 5 000 
kronor, behöver inte tas upp (Broberg & Bouvin, 2006). 
 
Vad gäller kundfordringar och övriga fordringar ska dessa tas upp till ett belopp som 
motsvarar vad företaget fakturerat eller vad som skulle ha fakturerats och vad företaget vid 
räkenskapens utgång inte har fått betalt för. Företagets bank- och girokonto tas upp i posten 
kassa och bank, till det belopp som framgår av kontoutdrag vid årets slut. Företagets skulder 
redovisas såsom låneskulder, skatteskulder, leverantörsskulder och övriga skulder. Det egna 
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kapitalet tas med i balansräkningen, vilket är skillnaden mellan företagets summerade 
tillgångar och skulder (Broberg & Bouvin, 2006). 
 
Resultaträkningen består av intäkter och kostnader. Intäkter är framförallt intäkter vid 
försäljning av varor eller tjänster. Detta kan också vara intäkt vid försäljning av 
anläggningstillgångar, uttag av varor och tjänster i företaget och ränteintäkter. Kostnader är 
framförallt kostnader vid försäljning av varor eller tjänster, men kan också vara till exempel 
kostnader för skadeståndsersättning och räntekostnader. Upplupna intäkter och kostnader 
behöver inte tas upp idet förenklade bokslutet (Broberg & Bouvin, 2006). 

3.3.2 N1-blanketten 

För de företag som i sin näringsverksamhet hade en årlig nettoomsättning på högst tjugo 
prisbasbelopp gällde det tidigare, innan den 1 januari 2007, att de istället för ett årsbokslut 
fyllde i den så kallade N1-blanketten (se bilaga 3). Oavsett hur många verksamheter en 
näringsidkare bedrev skulle de redovisa det sammanlagda resultatet i denna blankett. Hade en 
person mer än en näringsverksamhet och ville redovisa dessa var för sig kunde han fylla i 
N1A-blanketten. N1A-blanketten skulle då fyllas i först för att sedan sammanställas på N1-
blanketten (SKV, 2007a). 
 
N1-blanketten skulle inledas med att fylla i räkenskapsåret och arten av verksamhet. Sedan 
följde den egna arbetsinsatsen, det ungefärliga antalet arbetstimmar som ägaren arbetat i 
näringsverksamheten. Det skiljde mellan passiv och aktiv näringsverksamhet, där 
näringsidkaren räknades som aktiv om företagaren arbetat mer än en tredjedel av normal 
årsarbetstid i verksamheten. (SKV, 2007a). 
 
Del två behandlade inkomster och förändring av kundfordringar. Denna del skulle innehålla 
försäljning och utfört arbete samt övriga momsförpliktigande inkomster, även ränteinkomster 
och värdet av uttagna varor och tjänster. Del tre handlade om utgifter och förändringar av 
leverantörsskulder. De poster som redovisades här var kontanta inköp av varor och material, 
kostnaden för arbetskraft och eventuella bilutgifter, reparationer av byggnader, övriga lokal- 
och fastighetskostnader samt övriga avdragsgilla utgifter. Periodiseringar var det som ingick i 
del fyra. Detta handlade om att inkomster och utgifter skulle påverka det resultat för det år de 
hänför sig till. De poster som skulle periodiseras var in- och utgående lager, avskrivningar och 
in- och utgående upplupna kostnader (SKV, 2007a).  
 
Vidare fanns en avdelning för övriga justeringar. Exempel på detta var: värde av fri bil och fri 
bostad. Övriga poster som också räknades in i denna kategori var avdrag för positiv 
räntefördelning, tillägg för negativ räntefördelning, förändring expansionsfond, avdrag för 
utgifter för egen pensionsförsäkring, beräkning av egen skatt, avstämning av egenavgifter och 
eventuell sjukpenning som mottagits från försäkringskassan. Här fick företaget till sist även 
fram det slutliga överskottet eller underskottet i näringsverksamheten. Avdrag för avsättning 
till eventuell periodiseringsfond skulle även det redovisas, både årets och tidigare års 
avsättningar som inte har hänförts till beskattning skulle finnas med (SKV, 2007a). 
 
I avdelningen för övriga uppgifter skulle information om värdet på varulager, kundfordringar, 
leverantörsskulder, skogskonto/upphovsmannakonto och ersättningsfonder uppges. 
Avskrivningar och restvärdesavskrivningar var två egna avsnitt där avdrag för 
markanläggningar skulle finnas med och även årliga avskrivningar på utgifter för maskiner 
och inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk. N1-blanketten avslutades till sist med 
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en redovisning av den moms som redovisades i inkomstdeklarationen, men detta gällde inte 
om företaget redovisade momsen i skattedeklarationen (SKV, 2007a). 

3.3.3 N2-blanketten 

De företag som hade en årlig nettoomsättning över tjugo prisbasbelopp använde sig i sin 
deklaration av den så kallade N2-blanketten (se bilaga 4). Blanketten benämns ”inkomst av 
näringsverksamhet med årsbokslut” och gällde de K1-företag som numer får använda sig av 
det förenklade bokslutet men som tidigare inte kunde använda sig av N1-blanketten på grund 
av för hög nettoomsättning. Nedan behandlas en kort redogörelse för hur ifyllnaden av N2-
blanketten går till (SKV, 2007b). 
 
Precis som för N1-blanketten fanns det en N2A-blankett, som användes av de med fler 
verksamheter än en. Denna fylldes i för den som tyckte det var enklare att lämna en blankett 
för varje verksamhet. Inledningsvis i N2-blanketten första avdelning gällde samma procedur 
som i N1-blanketten, att fylla i verksamhetens art, antal egna arbetstimmar och så vidare 
(SKV, 2007b). 
 
Vidare på N2-blankettens första avdelning skulle den moms som inte fyllts i på 
skattedeklarationen fyllas i. Periodiseringsfonder som redovisats vid de tidigare fem årens 
taxering skulle tas upp. Sist i första avdelningen fanns en ruta där behållningen på 
skogskonto/upphovsmannakonto, eventuell nedskrivning av kundfordringar, varulagret 
sammanlagda anskaffningsvärde och storleken på ersättningsfond skulle redovisas (SKV, 
2007b).  
 
Andra avdelningen innehöll skattemässiga justeringar av eget resultat. Här redovisades 
resultatet enligt det räkenskapsschema som fanns bifogat i N2-blanketten och som företaget 
tidigare fyllt i. Sedan kunde alla de justeringar göras som på något sätt påverkade det 
skattemässiga resultatet som till exempel skogsavdrag, outnyttjat underskott sedan tidigare år, 
kostnader för resor mellan bostad och arbete, och återföring från periodiseringsfond (SKV, 
2007b).  
 
Avdelning tre innehöll olika sorters avskrivningar och avdrag. Dels skulle avskrivningar, 
räkenskapsenliga avskrivningarna och sedan även restvärdesavskrivningar fyllas i. I den sista 
avdelningen i N2-blanketten fanns ett räkenskapsschema som bestod av två sidor. Här skulle 
tillgångar och skulder redovisas i en balansräkning och intäkter och kostnader i en 
resultaträkning (SKV, 2007b). 
    

3.4 Redovisningsmetoder 
I detta avsnitt kommer de metoder K1-företagen får använda vid sin löpande bokföring att 
presenteras. Det finns två alternativa metoder att välja mellan, dessa är kontantmetoden och 
faktureringsmetoden (BFNAR 2006:1).  

3.4.1 Kontantmetoden 

Grundprincipen i svensk lagstiftning är att företag skall redovisa enligt bokföringsmässiga 
grunder. Därmed är företaget skyldigt att upprätta en balans- respektive resultaträkning i slutet 
av varje räkenskapsår. Detta innebär i grunden att bokföringen skall vara dubbel, då den 
dubbla bokföringens slutprodukt just är bokslutet (Bengtsson, 2002). Det finns dock vissa 
undantagsfall då ett företag inte behöver använda sig av bokföringsmässiga grunder, utan 
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endast behöver bokföra in- och utbetalningar. Detta är när företaget använder så kallade 
kontantmetoden. 
 
Före den 1 januari 2007 fick kontantmetoden för löpande redovisning endast användas av 
företag som inte betecknades som bokslutsföretag. Enligt då gällande bokföringslag kunde det 
utläsas följande om tidpunkten för bokföring: 
 
”Andra företag än bokslutsföretag får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning 
sker, under förutsättning att detta är förenligt med god redovisningssed. Vid räkenskapsårets 
utgång skall dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras” (BFL 5:2 2st). 
 
Begreppet bokslutsföretag användes i bokföringslagen för att avgöra om ett företag måste 
avluta sitt räkenskapsår med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Till gruppen 
bokslutsföretag hör aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra juridiska personer med ett 
begränsat personligt ansvar. Dessutom hamnade företagen under kategorin bokslutsföretag 
om den årliga nettoomsättningen normalt översteg 20 prisbasbelopp (prop. 2005/06:116). Det 
är just denna kategori som utökas i och med lagförändringen. Detta eftersom enskilda 
näringsidkare enligt BFNAR 2006:1 får använda sig utav kontantmetoden om dess årliga 
nettoomsättning normalt inte överstiger tre miljoner kronor. 
 
Efter de förändringar i BFL 5:2 som gäller från och med 1 januari 2007 lyder texten om 
tidpunkt för bokföring enligt följande: 
 
”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 samtliga då 
obetalda fordringar och skulder bokföras” (BFL 5:2 3st., SFS 1999:1078). 
 
Skälet, enligt Prop. 2005/06:116, till att höja gränsvärdet för möjligheten att använda 
kontantmetoden är att detta innebär en praktisk förenkling för den bokföringsskyldige. Att alla 
affärshändelser inte återspeglas i den löpande bokföringen, till exempel uppkomna men ej 
betalade fakturor, ses inte som ett problem. Detta eftersom metoden förutsätter att skulder och 
fordringar bokförs (periodiseras) i samband med räkenskapsårets avslutande. Detta skedde 
tidigare på N1-blanketten i samband med deklarationen och numera via det förenklade 
årsbokslutet. 

3.4.2 Faktureringsmetoden  

Den periodiserade redovisningen skiljer sig från kontantmetoden då företagen inte enbart 
bokför händelser som innebär in- respektive utbetalningar. Vid användandet av denna metod 
bokförs även sådant som på goda grunder anses komma att medföra in- eller utbetalningar i 
framtiden. Grundläggande exempel på denna dubbla bokföring är leverantörsskulder och 
kundfordringar. Affärshändelser skall påverka resultatet för det räkenskapsår de inträffat, inte 
det år betalningen sker (Bengtsson, 2002). 
 
I den periodiserade redovisningen används det redovisade resultatet som huvudsakligt mått på 
företagets prestation. Det redovisade resultatet visar både de förväntade och faktiska in- och 
utbetalningar företaget haft, samt allokeringar som inte medfört något kassaflöde. Om ett 
företag säljer en vara på kredit i slutet av räkenskapsåret, tas hela eller en del av 
försäljningsbeloppet upp som en intäkt detta år trots att betalningen inte sker förrän 
nästkommande år. Det är företagets uppgift att göra en bedömning av hur stor del av beloppet 
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som skall tas upp som intäkt. Detta belopp beror på den risk företaget bedömer att 
kundkrediten har (Nilsson et al., 2002).  
 
Vad som skall tas upp som intäkt respektive kostnad styrs av olika redovisningsprinciper. 
Intäktsredovisningen styrs av realisationsprincipen och kostnadsredovisningen främst av 
matchnings- och försiktighetsprincipen (Nilsson et al., 2002).     
 
Faktureringsmetoden måste användas av samtliga företag som inte går under K1-kategorin 
och är därmed den vanligaste metoden. Vad gäller K1-företagen så har de en möjlighet att 
välja om de vill använda faktureringsmetoden eller kontantmetoden. Väljer företagen att 
använda faktureringsmetoden skall de använda sig av BFNAR 2001:2 (BFNAR 2006:1). 
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4. Empiri 
 
 
Inom ramen för detta avsnitt kommer vi att presentera det material som samlats in genom vår 
intervjuundersökning. 
 
 

4.1 KPMG 

4.1.1 Företagspresentation 

KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG International har kontor i 
148 länder runt om i världen och sysselsätter 113 000 medarbetare. I Sverige har KPMG 1500 
anställda på 60 kontor [5]. Vi har intervjuat Pia Haller1 som är godkänd revisor på kontoret i 
Motala. 

4.1.2 Intervju 

Haller anser att det är väldigt bra att BFN försöker att göra förenklingar för denna typ av 
företag genom att samla all information på ett ställe. Samarbetet mellan Bokföringsnämnden 
och Skatteverket ser hon som något vilket klart medför en förenkling för K1-företagen. Den 
broschyr som BFN ger ut tillsammans med Skatteverket är också väldigt positiv anser Haller. 
Skulle företagaren ha viljan att sköta bokföring och bokslut, samt vara intresserad så tror hon 
att de lätt skulle klara av det genom att följa stegen i denna broschyr.  
 
Hon påpekar särskilt ökningen av gränsvärdet från cirka 800 000kr (20 prisbasbelopp) till 3 
miljoner kr som något positivt. Detta kommer att medföra en större andel företag som får en 
förenkling i sin redovisning via möjligheten att utnyttja kontantmetoden. Det är idag många 
mindre företag som tvingas att använda faktureringsmetoden trots att de inte har de resurser 
som krävs för att få ut något bra av detta. Det är många små företag som har problem med att 
förstå vad som är en kundfordran och en leverantörsskuld. Dessutom saknas avstämning och 
bra rutiner för att få det att fungera. Haller påpekar därför att det är denna förändring som kan 
ses som den viktigaste för att göra det lättare att driva enskild firma i Sverige. Hon kan heller 
inte se några direkta nackdelar med att fler får möjligheten att använda kontantmetoden. Dock 
påpekar Haller att det ändå måste göras vissa periodiseringar vid bokslutet. Men det är bättre 
att endast behöva göra detta en gång om året än att behöva göra det löpande.  
 
Hon kan dock se ett eventuellt problem med att informationen om att företaget måste anmäla 
sitt byte av redovisningsmetod kanske inte gått fram till företagarna som det borde. Det är inte 
många av dessa företag som håller sig à jour med nya redovisningsregler förklarar hon.  
 
Vad gäller räkenskapsårets avslutande tror Haller att det förenklade årsbokslutet inte kommer 
att få någon vidare genomslagskraft. De företag som idag har ett redovisningsprogram får 
ändå ut färdiga rapporter i form av balans- respektive resultaträkning, detta skulle medföra att 
övergången till de nya reglerna bara skulle göra det svårare. För de kunder som byrån har 
hand om kommer arbetet att fortsätta som tidigare, det vill säga upprätta vanliga årsbokslut. 
De kommer inte att använda förenklat årsbokslut över huvud taget. För de företag som 

                                                 
1 KPMG Motala, 2007-04-13 
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tidigare inte behövde upprätta årsbokslut kommer däremot de nya reglerna medföra en 
försvåring enligt Haller. Det krävs mer uppgifter för att upprätta ett förenklat årsbokslut än att 
enbart behöva upprätta N1-blanketten.  
 
Det är dock vissa delar i det förenklade årsbokslutet som Haller ser som positivt. Exempelvis 
behöver inte lager vars sammanlagda värde understiger 5000 kronor tas upp i 
balansräkningen, utan kan kostnadsföras direkt. Denna typ av förändring som minskar 
periodiseringarna för K1-företagen är något hon ser som en klar förenkling. Även att det nu är 
klara regler för vad som gäller och att reglerna är samlade på ett ställe är något som talar för 
det förenklade bokslutet.  
 
Haller tror dock inte att de nya reglerna från 1 januari 2007 kommer att påverka antal kunder 
hos revisions-/redovisningsbyråer på något sätt. De företag som behövde hjälp tidigare 
kommer även att behöva det i framtiden och vice versa. 
 

4.2 Öhrlings PWC 

4.2.1 Företagspresentation 

PriceWaterhouseCoopers är ett globalt företag som finns i 149 länder med sammanlagt 
140 000 anställda. I Sverige arbetar företaget under namnet Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers och har sammanlagt 125 kontor med 3 000 medarbetare. Företagets 
verksamhet bygger på att utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och rådgivning 
inom finansiella och angränsade områden [6]. Vi har intervjuat Ulf Selander2 som är godkänd 
revisor på kontoret i Kil, intervjun skedde på företagets kontor i Karlstad. 

4.2.2 Intervju 

Selander anser att BFN: s försök till förenklingar för de små bolagen i grunden är väldigt bra. 
Alla försök till förenklingar både vad gäller små och stora företag är positiva. Han anser att i 
och med K1-projektet bör det bli en mer samlad bild över hur redovisningen ska se ut. 
Däremot är han tveksam till att det i praktiken kommer att bli lättare för de små bolagen att 
utföra sin redovisning på egen hand.  
 
Selander nämner att det finns få företag som klarar av att fylla i en N1 eller N2-bilaga i 
nuläget och att det förenklade bokslutet knappast hjälper till att öka det antalet. Han menar 
istället att revisions-/redovisningsbyråerna är de som oftast ansvarar för bokslutet. Dessa får 
det, menar han, möjligen lite enklare genom att kontrollen av verifikationer blir något mindre 
dock marginellt.  
 
Höjningen av gränsvärdet i nettoomsättning från 20 prisbasbelopp (ca 800 000kr) till tre 
miljoner för företag som får använda kontantmetoden är det som framförallt framstår som en 
förenkling enligt Selander. Detta är den absolut viktigaste förändringen med de nya 
förenklade redovisningsreglerna då han tycker att kontantmetoden motverkar en massa 
dubbelarbete som känns onödig för de små företagen. Oftast ska det räcka med att 
småföretagaren ser i sin pärm med obetalade fakturor såsom kundfordringar och 
leverantörsskulder för att få en bild av sin ekonomiska ställning.  
 

                                                 
2 Öhrlings PWC Karlstad, 2007-04-20 
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Övriga specifika förenklingar vilka också anses vara viktiga enligt Selander är att varulagret 
nu blir lättare att värdera då eget arbete inte längre får inräknas i värderingen. Selander menar 
dock att detta inte är helt positivt för att det vid bokslutsarbetet kan innebära att resultatet inte 
blir helt rättvisande. Något han ser som positivt är de övriga nya reglerna gällande lager, dels 
att det ska värderas till den senaste betalda fakturan och dels att lager under 5 000 kr inte 
behöver tas upp.  
 
Selander tror dock inte att de nya reglerna för räkenskapsårets avslutande kommer att ha 
någon större genomslagskraft. Företagen har skyldigheten att lämna en deklaration, vilket 
även nu medför ett slags bokslut i och med ifyllnaden av en näringsbilaga. Ofta görs dock 
denna av en redovisnings-/revisionsbyrå, vilket grundar sig i svårigheten att upprätta en 
sådan. Förändringen till förenklat bokslut medför inte så stora förenklingar för de små 
företagen att de nu kan göra detta själva. Vilket betyder att upprättandet fortfarande kommer 
att ligga i händerna på professionella.  
 
Avslutningsvis så tror han inte att de nya reglerna kommer påverka antalet kunder hos 
redovisningsbyråer/revisionsbolag. Har de inte klarat av att deklarera tidigare så är det heller 
inget de kommer att klara av i framtiden. Och de småföretag som klarade av att sköta 
bokslutet på egen hand tidigare kommer inte, enligt Selander, att ha några problem att anpassa 
sig till de nya reglerna om förenklat bokslut. Detta på grund av att redovisningen i grunden 
handlar om ett intresse att lära sig, och är företagarna ointresserade av detta så kallade 
pappersarbetet känns det då tryggare att lämna över den biten till personer med insikt inom 
ekonomi. 
 

4.3 LJL Företagsservice 

4.3.1 Företagspresentation 

LJL Företagsservice är en redovisningsbyrå som till största delen arbetar med enskilda 
näringsidkare och mindre företag med högst 10 anställda. Deras huvuduppgifter är att hjälpa 
dessa företag med ekonomiska sysslor som bokföring, skattedeklaration och även årsbokslut, 
årsredovisningar och deklarationer. Företaget verkar i Karlstad och har sammanlagt tre 
anställda. Vi har intervjuat Gunnar Lundqwist3 som är auktoriserad redovisningskonsult och 
VD för företaget.  

4.3.2 Intervju 

Att förenkla redovisningen för småföretag är något som Lundqwist anser är behövligt. Det 
finns alltför många företagare med väldigt liten verksamhet som inte klarar av det på egen 
hand. Om en eventuell vinst skulle uppnås i dessa allra minsta företag och hobbyverksamheter 
kan den snabbt försvinna ut ur företaget om de blir tvungna att få extern hjälp med 
bokföringen och bokslut. Han ser därför mycket positivt på BFN: s försök med förenklad 
redovisning för K1-företag.  
 
Lundqwist menar att det i de större företagen oftast finns anställda med ett ekonomiskt 
intresse som sköter redovisningen, detta gör att de får en bättre ordning. I de mindre företagen 
finns inte resurser till att ha sådan personal anställd. Det finns heller inte tid till att sköta 
avancerad bokföring och därför lägger de över ansvaret på redovisningsbyråerna. Med en 

                                                 
3 LJL Företagsservice Karlstad, 2007-04-24 
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enklare och mer lättförståelig redovisning kanske fler företag skulle kunna sköta 
redovisningen på egen hand.  
 
En av de specifika förändringarna i det förenklade bokslutet Lundqwist ser som positivt, är att 
de inventarier vilka står kvar i anläggningsregistret till belopp under 5000 kronor kan tas bort. 
Detta är bra då det är svårt för företagen att hålla reda på sådana inventarier som inte har ett 
högre värde, det vill säga vad det är och hur är det avskrivet.  
Vad gäller räkenskapsårets avslutande tycker Lundqwist det är positivt med förenklingar för 
de små företagen. Han säger att i och med att det gäller de allra minsta företagen så bör det 
vara så enkelt som möjligt att redovisa. Han tycker att det möjligen skulle kunna bli ännu 
enklare än det som BFN nu tagit fram. 
 
Den ändring som medför att fler kan använda kontantmetoden anser Lundqwist vara mycket 
bra, då det rent praktiska blir lättare. Han har sett flera exempel på hur faktureringsmetoden 
ställer till det för företagen. Det blir ofta något fel på vägen mellan att fakturan ska bokas in 
vid ankomsten och sedan ska bokas av vid betalningen. Företagen har andra prioriteringar än 
att hålla reda på alla de papper som krävs vid den dubbla bokföringen. Han påpekar att det nu 
blir lättare för småföretagen, men även mer praktiskt för redovisningsbyråerna som har hand 
om dessa ärenden.  
 
Lundqwist beskriver också vad som är positivt med faktureringsmetoden. Företagen kan med 
faktureringsmetoden redovisa ett bättre löpande resultat. Detta eftersom faktureringsmetoden 
medför en typ av bokslut varje månad. Om de istället använder kontantmetoden kan resultatet 
styras så att skillnaden blir väldigt stor, med hög uppgång en månad och istället en stor 
nedgång nästa. Detta kan nu medföra en nackdel i och med att fler kommer att använda 
kontantmetoden istället. Samtidigt påpekar han att detta inte är något större problem då de 
flesta småföretagen har andra mått om hur bra företagets resultat är. Som exempel, hur 
mycket som finns tillgängligt på checkräkningen. Lundqwist har redan nu börjat styra om 
hans egna kunder i kategorin till att använda kontantmetoden, just med tanke på den 
förenkling för alla parter detta innebär. 
 
Lundqwist tror de nya reglerna om förenklat bokslut kommer att innebära att fler kan sköta 
sin redovisning på egen hand, men han ställer sig tveksam till om fler verkligen kommer att 
göra det. Detta eftersom det för många inte handlar om att redovisningen är för avancerad 
utan att de vill ha extern hjälp som en säkerhet. Om redovisningen lämnas över till en byrå 
istället för att skötas på egen hand blir det en trygghet för företaget. Lundqwist säger att den 
ekonomiska delen i verksamheten bottnar i ett eget intresse. Om inte detta finns från 
företagarens sida så spelar det knappt någon roll om redovisningen blir något enklare. 
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel sammanställs informationen från empirin och återkopplas med vår 
referensram.  
 
 
Den 1 januari 2007 trädde ett nytt regelverk i kraft för så kallade K1-företag. 
Bokföringsnämnden har givit ut ett allmänt råd, BFNAR 2006:1, vilket är det enda regelverk 
ett K1-företag ska behöva använda. Dessa regler är tänkta som en förenkling i redovisningen 
för denna typ av företag. De nya K1-reglerna är inget tvång, utan företaget får själva välja om 
de vill använda dessa eller använda de allmänna reglerna som tidigare.  
 
Huvuddragen hos förenklingarna är möjligheten att använda sig av kontantmetoden vid 
löpande bokföring samt att kunna avsluta räkenskapsåret med ett förenklat årsbokslut. Viktig 
del i lagändringarna är dessutom att gränsvärdet för enskilda företag som får använda sig utav 
kontantmetoden och även det förenklade bokslutet är höjt från 20 prisbasbelopp (ca 
800 000kr) till tre miljoner kronor. Denna höjning av gränsvärdet medför enligt 
respondenterna en välkommen ändring för små enskilda näringsidkare. Det innebär att fler i 
alla fall får möjligheten till förenklingar i redovisningen. 
 
BFN har gemensamt arbetat fram det allmänna rådet tillsammans med Skatteverket. Detta är 
påtagligt positivt, påpekar respondenterna, eftersom både skatte- och redovisningsregler nu 
samlas på ett och samma ställe. Våra respondenter är eniga om att det behövs förenklingar i 
små företags redovisning och de tycker att möjligheten skall finnas för små enskilda 
näringsidkare att sköta sin egen redovisning i större utsträckning. Det gör det inte nu, hävdar 
respondenterna. Att då förenklingar i lagstiftningen sker, ser de som ett steg i rätt riktning och 
de håller därför med BFN i deras syfte om att förenklingar i redovisningen för små företag 
behövs. Samtidigt måste ett visst intresse för administrativt pappersarbete finnas för att kunna 
klara av det ändå, trots förenklingar. Detta är något som inte är så vanligt hos småföretagen 
påpekar våra respondenter.  
 
BFN har tillsammans med Skatteverket även arbetat med att ta fram en enkel och bra broschyr 
med samtliga regler som ett K1-företag behöver följa. Enligt respondenterna har de lyckats 
och finns nu viljan att klara av detta själva så finns möjligheten. Dock belyser de återigen att 
företagarna måste ha ett intresse för att sätta sig in i de nya reglerna och kunna tillämpa dem 
själva, även om de är förenklade. 
 
Både regeringens proposition 2005/06:116 och våra respondenter belyser kontantmetoden 
som en praktisk förenkling i redovisningen. Företagen slipper allt dubbelarbete vid till 
exempel kreditköp och kreditförsäljning. Vid användning av faktureringsmetoden måste alla 
affärshändelser bokföras, inte enbart de som medför in- eller utbetalningar. Detta ställer då 
högre krav på kunskap om redovisning. K1-företagen saknar i regel goda rutiner och 
avstämning för att få faktureringsmetoden att fungera, enligt respondenterna. Däremot är 
faktureringsmetoden bättre vad gäller att visa hur den löpande verksamheten går. Detta 
eftersom denna metod behandlar alla företagets affärshändelser och inte enbart de som medför 
in- respektive utbetalningar. Respondenterna påpekar att denna fördel hos 
faktureringsmetoden inte används särskilt ofta hos småföretagen. De har oftast andra 
referensobjekt, till exempel genom att följa företagets likviditet för att få en bild av dess 
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ekonomiska ställning. Respondenterna påpekar även att de nödvändigaste periodiseringarna 
ändå tas med i bokslutet. 
 
De övriga förenklingar som tas upp i litteraturen angående det förenklade årsbokslutet är 
bland annat att avskrivningsunderlag under 5000 kronor får tas bort. Det görs genom ett 
värdeminskningsavdrag vilket maximalt får uppgå till kvarvarande avskrivningsunderlag (det 
vill säga 5000 kronor). Även att lager vars sammanlagda värde understiger 5000 kronor kan 
kostnadsföras direkt. Detta är sådana typer av förändringar vilket medför förenklade 
redovisningsregler för små företag, enligt respondenterna. De menar att alla minskningar av 
periodiseringsposter ses som positivt ur småföretagens synvinkel. Det finns dock vissa 
negativa sidor med att alltför mycket periodiseringar tas bort. Möjligheten att styra 
redovisningen kan enligt en av respondenterna bli för stor. Detta bidrar till stora variationer 
mellan åren. Respondenten påpekar dock att även detta kan påverkas vid nyttjandet av 
faktureringsmetoden och upprättandet av vanligt bokslut. 
 
En av lagförändringarna medför att samtliga bokföringsskyldiga måste avsluta räkenskapsåret 
med ett årsbokslut. För de företag med en nettoomsättning inom intervallet 800 000 – 
3 000 000 kronor medför detta inte någon förändring. Möjligen kan det ses som en förenkling 
med tanke på att de numera kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut istället för ett 
vanligt. Dessa företag får nu även möjligheten att sköta den löpande bokföringen via 
kontantmetoden, detta framhåller respondenterna som den viktigaste förändringen. 
 
För de enskilda näringsidkare som tidigare hade en nettoomsättning på högst 20 prisbasbelopp 
blir det en större skillnad. Tidigare behövde de bara fylla i sina uppgifter via deklarationen, 
den så kallade N1-bilagan. Numera måste dessa företag upprätta ett årsbokslut. Dessa företag 
får dock möjligheten att upprätta bokslutet i en förenklad form. Enligt en respondent är 
upprättandet av det förenklade bokslutet mer krävande än N1-blanketten, vilket leder till att 
dessa företag får en försvåring med de nya reglerna. Detta motsäger regeringens proposition 
2005/06:116 som menar att småföretagen idag ändå upprättar ett slags bokslut i och med 
deklarationen och därför blir skillnaden inte märkbar. 
 
Enskilda näringsidkare, med en nettoomsättning under 20 prisbasbelopp, fick även innan 
lagändringen använda kontantmetoden. Detta, påpekar respondenterna, innebär att inte heller 
det kommer att medföra någon förenkling för dessa företag då de inte påverkas vid denna 
lagändring. 
 
En respondent menade att företag som idag sköter sin egen bokföring, oftast har någon form 
av bokföringsprogram. Detta medför att de ändå får fram de rapporter som krävs för 
tillämpning av de tidigare reglerna. Att då göra en förändring för att tillämpa K1-reglerna, kan 
medföra att det bara blir svårare att tillämpa det förenklade bokslutet. Detta är enligt en 
respondent anledningen till att denne inte tror att de nya reglerna för K1-företag kommer att 
tillämpas i särskilt hög utsträckning. Ett problem som också tas upp är om de olika K1-
företagen har tagit del av den information som finns att tillgå vad gäller de nya reglerna. Det 
är inte vanligt att dessa företag håller sig à jour med gällande regler menar en av 
respondenterna. 
 
BFN har försökt att via de förenklade reglerna få en redovisning som ska blir enklare att klara 
av själv. Här är samtliga respondenter ense om att alla förenklingar för de minsta företagen 
som görs i grunden är bra, men att det behöver göras mer om K1-företagen i hög grad skall 
kunna utföra detta själva. Två respondenter belyser att de inte kommer att använda dessa nya 
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K1-regler i någon större utsträckning. I grunden kommer de att arbeta vidare enligt de 
allmänna redovisningsregler som gäller sedan innan. Enda anledningen till att de använda sig 
av dessa är om det skulle vara ett specifikt önskemål från någon kund. Däremot hade en av 
respondenterna börjat informera sina kunder om en eventuell övergång till kontantmetoden. 
 
Andelen kunder hos redovisnings-/revisionsbyråer kommer att bli oförändrat enligt samtliga 
respondenter. De nya reglerna kommer varken att resultera i att fler klarar redovisningen 
själva eller att fler behöver hjälp. De förenklade reglerna medför inte så pass stora 
förenklingar att företagen varken kommer att intressera sig för eller sätta sig in i detta arbete. 
Det kommer för den delen inte heller bli några problem för dem som för tillfället sköter sin 
egen redovisning att anpassa sig till de nya reglerna. Här, menar respondenterna, handlar det 
åter om ett intresse för den finansiella biten hos företagarna. Detta är något som motstrids i 
teorin där det hävdas att fler nu kommer att kunna sköta sin redovisning själv. Om detta 
stämmer kan det tyckas att redovisnings-/revisionsbyråernas kunder bör minska. 
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6. Slutsats 
 
 
I detta avslutande kapitel behandlas de slutsatser vi kommit fram till efter vår teori, empiri 
och analys.  
 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att se till vilka förändringar de nya förenklade 
redovisningsreglerna för K1-företag är, samt undersöka vad revisorer och 
redovisningskonsulter anser att de nya reglerna medför. Detta för att försöka få en uppfattning 
om förutsättningarna för dessa företag att sköta sin egen redovisning förbättrats. 
 
En förändring som medför stor förenkling är att fler företag får möjligheten att använda 
kontantmetoden i den löpande bokföringen, detta efter en höjning av gränsvärdet från 20 
prisbasbelopp (ca 800 000) till tre miljoner i nettoomsättning. De enskilda näringsidkare som 
befinner sig inom intervallet 800 000 till tre miljoner får möjligheten till förenklad 
redovisning i och med detta, enligt våra respondenter. Kontantmetoden innebär en praktisk 
förenkling för många små företag, anledningen är att arbetet med periodiseringar ofta är det 
som medför problem för dessa. K1-företagen har i regel inte någon ekonomisk kunskap och 
heller inte möjligheten att ha någon anställd som hjälper dem. Detta medför att de inte har den 
uppföljning som krävs för att få periodiserad redovisning att fungera smidigt i praktiken. 
Kontantmetoden innebär att företagaren enbart behöver följa upp sina betalningsströmmar, 
vilket gör det mer praktiskt lätthanterligt. Dock måste periodiseringsarbetet fortfarande göras 
vid räkenskapsårets avslutande. 
 
Kontantmetoden är något som starkt påpekades som en förenkling av våra respondenter som 
alla sett svårigheter för företagare med faktureringsmetoden. De nackdelar som finns med att 
använda kontantmetoden är att redovisningens informationssyfte försämras. Eftersom alla 
affärshändelser inte tas med i den löpande bokföringen resulterar detta i en felaktig bild av 
företagets resultat och ställning. Eftersom K1-företag endast har en person som både driver 
och äger företaget så är det endast denne som behöver redovisningsinformationen, bortsett 
från Skatteverket och möjligen långivare. Enligt våra respondenter påtalas att dessa företagare 
ofta använder till exempel likviditeten för att se hur bra eller dåligt verksamheten går. Detta 
gör att den försämrade redovisningsinformationen inte får stor betydelse i denna typ av 
företag. Skatteverket påverkas inte heller av att kontantmetoden får större inflytande eftersom 
de viktigaste periodiseringarna görs i företagets bokslut, vilket ligger till grund för 
deklarationen. 
 
Den andra stora förändringen som lanserades den 1 januari 2007 är möjligheten för K1-
företag att upprätta ett förenklat årsbokslut. Denna möjlighet ges eftersom alla 
bokföringsskyldiga nu måste upprätta ett årsbokslut. Tidigare behövde enskilda näringsidkare 
med en nettoomsättning under 20 prisbasbelopp endast fylla i en N1/N1A blankett 
(deklaration). De enskilda näringsidkare med en nettoomsättning över detta gränsvärde 
behövde då upprätta ett vanligt årsbokslut med balans- respektive resultaträkning. Enligt våra 
respondenter är det förenklade årsbokslutet något enklare än ett vanligt bokslut men svårare 
än att enbart behöva fylla i uppgifterna i N1/N1A. Dock förklaras det i empirin att det inte är 
många företagare som klarade att fylla i N1/N1A heller.   
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Dessutom visar vår empiri att det förenklade årsbokslutet förmodligen kommer att få en 
relativt liten genomslagskraft. Det är få företag som sköter sin egen redovisning och det 
kommer inte att bli fler enligt våra respondenter. Har företagaren inget intresse för att sköta 
det själv och tar in den kunskap som krävs så är det svårt att sköta redovisningen även om den 
är förenklad.  
 
De företag som redan innan de nya K1-reglerna trädde ikraft skötte sin egen bokföring 
kommer enligt våra respondenter förmodligen inte gå över till dessa nya regler. Anledningen 
är att dessa företag oftast använder datorprogram för bokföring enligt bokföringsmässiga 
grunder, vilket leder till att de får ut färdiga rapporter i form av balans- och resultaträkning. 
Vilket i sin tur används som underlag för deklarationen. Att då lägga om rutiner för att 
använda kontantmetoden och det förenklade bokslutet medför då bara krångligheter.  
 
Med resultatet av vår undersökning och med teorin som bakgrund kan vi konstatera att BFN 
lyckats med vissa förenklingar. Främst via möjligheten att använda kontantmetoden vid 
löpande bokföring. Enligt vår undersökning kan vi konstatera att det förenklade årsbokslutet 
medför både en försvåring och förenkling för företag inom kategorin. Det som medför en 
möjlighet till stor förenkling för vissa företag inom kategorin är att de nu kan använda 
kontantmetoden vid löpande bokföring. De näringsidkare med en nettoomsättning under 20 
prisbasbelopp skulle kunna ses som förlorarna i och med de nya reglerna. De hade sedan 
tidigare haft möjligheten att använda kontantmetoden och nu kan tvånget att behöva upprätta 
ett årsbokslut bli betungande för dessa företag.  
 
Om bokföringsnämndens syfte var att K1-företagare skulle få det enklare i redovisningen så 
hade det behövts större förändringar, då främst kring räkenskapsårets avslutande. Vi var i 
början av uppsatsarbetet positiva till BFN:s arbete med förenklingar hos K1-företag. Under 
arbetets gång har vi kunnat konstatera att utsträckningen i vilken reglerna kommer att 
användas tros vara relativt liten.  
 
Detta medför att vi frågar oss om BFN:s arbete med K1-reglerna var motiverat. Uppfattningen 
vi fått i och med vår undersökning är att förändringarna inte medför så pass stora förenklingar 
att K1-företagen i större utsträckning kan sköta sin egen redovisning. De företag i K1 som 
idag sköter sin egen redovisning upplever förmodligen inte förändringarna som så stora att de 
vill lägga om sina nuvarande rutiner. Vilket leder till att de nya K1-reglerna upplevs som 
krångligare än att fortsätta med de regler som gäller för redovisning enligt bokföringsmässiga 
grunder och upprättande av vanligt bokslut. 
 
Vid intervjuer av berörda företag skulle denna bild kunnat vara annorlunda, detta på grund av 
respondenternas eventuella partiskhet i frågan. Men sammantaget medför de nya K1-reglerna 
att förenklingarna i störst grad kommer att påverka revisions-/redovisningsbyråer. Revisions- 
och redovisningsbyråer arbetar dock professionellt med detta och behöver inte förenklingar. 
Vilket leder till, enligt vår undersökning, att de förenklade reglerna inte kommer att användas. 
Om förenklingar inte används vad fyller de då för syfte? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor; förenklade redovisningsregler för K1-företag 
 
Regelförändringarna 
 

1. Hur ser Ni på BFN:s försök att göra förenklingar i redovisningen för enskilda 
näringsidkare genom K1-projektet? 

 
2. Vilka specifika förändringar anser Ni vara de viktigaste i detta projekt för att göra det 

enklare att driva en enskild firma i Sverige? 
 
Räkenskapsårets avslutande 
 

3. Vad anser Ni om förändringen att alla bokföringsskyldiga skall avsluta räkenskapsåret 
med ett årsbokslut? Fördelar respektive nackdelar? 

 
4. Vilka för- respektive nackdelar tycker Ni att det förenklade bokslutet medför? 

 
Kontantmetoden 
 

5. Den nya lagstiftningen medför att fler företag får möjlighet att använda sig av 
kontantmetoden vid löpande bokföring. Hur ser Ni på det?  

 
Övrigt 
 

6. Tror Ni att regelförändringarna kommer att medföra någon ökning alternativt 
minskning i antalet kunder hos revisionsbolag/redovisningsbyråer? 

 



 

  

Bilaga 2 

 



 

  

Bilaga 3 

 
 



 

  

 
 
 



 

  

Bilaga 4 

 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 

 
 
 



 

  

 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 


