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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats är baserad på de nya redovisningsreglerna för enskilda näringsidkare som 
kommer att träda i kraft vid årsskiftet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skillnader 
reglerna medför och hur dessa regler påverkar de mindre företagen. Vi har även studerat vad 
utvalda revisorer och redovisningskonsulter i Karlstad anser om de nya reglerna och hur dessa 
regler kommer att påverka deras arbete. Vi valde att arbeta enligt den kvalitativa metoden som 
går på djupet med mindre enheter. Detta för att kunna föra en diskussion under intervjuerna. 
Teoriavsnittet beskriver bakgrunden till de nya reglerna för att sedan visa på vad vi anser vara 
betydande skillnader, både inom redovisningen och inom skatteområdet, för de företag som 
väljer att gå över till K1-reglerna.  
 
Resultatet från undersökningen visar att de nya K1-reglerna inte kommer att ha en betydande 
effekt på revisorer och redovisningskonsulternas arbete i Karlstad. Som följd framkom att det 
inte är helt säkert att dessa regler kommer att utnyttjas i så stor utsträckning utan det kan 
tänkas bli mer som en möjlighet för företagen att slippa följa komplicerade regler. Förutom de 
skillnader som kommer att uppstå i och med det förenklade årsbokslutet är en betydande del i 
förenklingen att fler företag nu får möjlighet att nyttja kontantmetoden. I uppsatsen kommer 
detta att diskuteras. Sammanfattningsvis, enligt vår uppsats, kommer denna förenkling inte att 
få den genomslagskraft som kanske var dess syfte från början. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till det ämne vår uppsats behandlar. Denna bakgrund leder till 
vår problemformulering som sedan mynnar ut till vårt syfte. En disposition presenteras sist i 
kapitlet.  

1.1 Bakgrund 
 
Utvecklingen inom redovisningsområdet har gått mycket fort de senaste åren. Den svenska 
lagstiftningen har gjorts om för att kunna anpassas till internationell lagstiftning. Det har 
medfört att utvecklingen gått mot allt mer komplicerade regler, anpassade för större företag. 
Detta har drabbat mindre och medelstora företag i Sverige på så sätt att de fått ett alltför 
invecklat regelverk i förhållande till vad de är i behov av. (Regeringen 2005/06:116) 
 
Det har hävdats att det nuvarande regelverket på redovisnings- och revisionsområdet är 
svårförståeligt och att reglerna i bland är alltför komplicerade. Den 23 februari 2006 
överlämnade den dåvarande regeringen en proposition angående ändringar i bland annat 
reglerna om bokföringsskyldighet för mindre företag. Propositionen föreslog enklare regler 
för löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering. Förhoppningen är att detta 
skall leda till att mindre företags redovisningsbörda minskas. (Regeringen 2005/06:116) 
 
Ett förslag om att företag skall delas in i fyra olika kategorier (K1-K4) lades. Företag med en 
nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor räknas som mindre företag och tillhör K1.  
(Björn Lundén Information AB 2006) 
 
Mindre företag kommer att kunna välja mellan att använda sig av de nya förenklade K1- 
reglerna som träder i kraft 1/1 2007 eller att fortsätta att använda de allmänna 
redovisningsreglerna. Detta kommer att innebära större valmöjlighet för dessa företag. (Björn 
Lundén Information AB 2006) Det kan tänkas att revisions- och redovisningsbyråer påverkas 
av vilka redovisningsregler som företagen väljer. Förenklade regler kan innebära ett 
annorlunda arbetssätt för dessa yrkeskategorier. 

1.2 Problemformulering  
 
I denna uppsats kommer vi att undersöka vad revisions- och redovisningsbyråer i Karlstad 
anser om de nya förenklade redovisningsreglerna för K1- företag. Vi vill också redovisa 
skillnader mellan K1- reglerna och de allmänna reglerna. För att få en bakgrund till vår studie 
kommer vi även att titta på ett antal remisser från olika expertorgan. En intressant del kommer 
att bli att se på hur respondenterna tror att reglerna kommer att utnyttjas eftersom de är 
frivilliga för företagen att tillämpa. Våra frågeställningar blir därmed: 
 

• Vad skiljer de nya K1- reglerna från de allmänna reglerna? 
• Vad anser revisorer och redovisningskonsulter om de nya förenklade 

redovisningsreglerna för K1- företag? Hur kommer K1- reglerna att påverka deras 
arbete? 

• Vilka faktorer får betydelse i hur företagen väljer mellan att utnyttja de nya K1- 
reglerna eller att upprätta ett sedvanligt årsbokslut? 
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1.3 Syfte   
 
Syftet med denna uppsats är att genom litteraturstudier och intervjuer ta reda på hur de nya 
förenklade redovisningsreglerna kommer att påverka de mindre företagen och revisorer och 
redovisningskonsulters arbete. 

1.4 Disposition 
 
I kapitlet efter inledningen beskrivs metoden som använts i denna uppsats. Där påvisas olika 
teorier kring metodbegreppet och vårt tillvägagångssätt vid undersökningen. Därefter följer 
teorikapitlet som tar upp tidigare studier kring det ämne vi avsett att studera. I empiridelen 
som följer sedan presenteras de gjorda intervjuerna. I det näst sista kapitlet analyseras teori 
och empiri. Sedan i slutkapitlen presenteras de slutsatser som vi kommit fram till och en 
diskussion förs kring egna reflektioner och framtida forskning. 
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2. METOD 
 
”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 
man ämnar behandla ämnet.” (Ejvegård, 2003 s. 31)  
 
I detta kapitel kommer en presentation av undersökningens tillvägagångssätt för att ge en 
förståelse för hur resultatet från denna kommit fram. Det kommer även ges en bakgrund till de 
metoder som vi har valt att använda. En diskussion kommer att föras för att ge en förståelse 
för varför dessa utvalda metoder valdes framför andra samt vilka faktorer som talar till deras 
fördel.  

2.1 Deduktiv och induktiv metod 
 
Vissa sympatisörer av den deduktiva metoden gör gällande att det främsta sättet att arbeta 
med en undersökning är att först skaffa sig vissa förväntningar om hur världen där ute ser ut 
och sedan gå ut och se om dessa stämmer överens med hur det faktiskt ser ut. Detta kan sägas 
vara tillvägagångssättet i denna uppsats. Uppsatsen går ut på att undersöka nya förenklade 
redovisningsregler som träder i kraft 1/1 2007 och vilka skillnader det för med sig. Därför har 
vi tittat på fakta som har kommit att påverka de förväntningar vi har och enligt denna metod 
skall ha innan vi går ut i verkligheten. På så sätt kan det sägas att denna uppsats använder den 
deduktiva metoden för datainsamling. Kritiken mot denna metod ligger i att forskaren eller 
skribenten sägs söka enbart efter den information han/hon vill ha. Detta kan leda till att 
han/hon inte är öppen för det som sker runtomkring eftersom fokus då endast ligger på det 
som avsetts att undersöka. (Jacobsen 2002) 
 
Motsatsen till deduktiv datainsamling kallas för induktiv. Det innebär det omvända, nämligen 
att forskaren skall gå ut i verkligheten med öppet sinne för att se hur det ser ut. Kritiken här 
riktas mot att det ses som omöjligt att gå ut med helt öppna ögon. De flesta människor har 
någon eller några faktorer som påverkar hur de ser på världen. (Jacobsen 2002) 

2.2 Insamling av data 
 
Insamling av data kan vara av två olika slag, primär eller sekundär. 
 
Primärdata är sådan information som samlas in för första gången. (Jacobsen 2002) Vid 
intervjuer fås primärdata. Med det menas data som samlats i syfte att användas i den tänkta 
studien. (Björklund & Paulsson 2003) Vid insamling av denna typ av data har forskaren 
möjlighet att ha inverkan på tillförlitligheten. (Jacobsen 2002) Den möjligheten finns inte när 
det kommer till sekundärdata. 
 
Sekundärdata är data som forskaren inte samlar in direkt från källan. Istället grundas 
forskarens uppgifter på data som andra samlat in och sammanställt. Bekymmer som kan 
uppstå i och med detta är att det material som samlades in vid en annan tidpunkt kan ha haft 
ett annat syfte än vad som är fallet nu. Det ideala är att använda sig av båda typerna av data i 
sin undersökning. (Jacobsen 2002) 
 
I vår undersökning kommer primärdata att bestå i de intervjuer vi valt att utföra med revisorer 
och redovisningskonsulter. Sekundärdata kommer i sin tur att vara det material som vi 
studerat i våra litteraturstudier i inledningen av undersökningen.  
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2.3 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
 
Vi har använt oss av två metoder i vår undersökning, närmare bestämt litteraturstudier och 
intervjuer. I den här delen kommer det att beskrivas hur vi har arbetat med litteraturstudierna. 
 
Denna uppsats går ut på att undersöka nya regler inom redovisningsområdet som träder i kraft 
1/1 2007. Vi har studerat de nya reglerna samt hur det svenska regelverket ser ut idag. Vi 
började med att grundligt läsa igenom den vägledning som Bokföringsnämnden har gett ut 
och som kommer att börja gälla vid årsskiftet 2006/2007.  
 
En stor del av våra litteraturstudier bestod sedan av att granska lagförslag samt remisser och 
remissvar från expertorgan och andra organisationer. Därefter bestämdes vilka artiklar inom 
redovisningsområdet som var intressanta och behandlade de nya förenklade 
redovisningsreglerna. En stor del av arbetet bestod sedan av att välja ut vilka av dessa artiklar 
som kunde komma till användning i uppsatsen. Dessa artiklar har främst hittats via olika 
hemsidor och sökmotorer på Internet. De källor vi har använt oss av är av sådan art att de 
kommer direkt från den ursprungliga källan. Vi har ingen anledning till att kritisera dem då de 
ger en objektiv bild och presenterar ren fakta. 

2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Det finns olika ansatser inom metodområdet. Av dessa har vi valt att se på den kvantitativa 
och den kvalitativa. Dessa leder fram till den eller de metoder som kan användas vid en 
undersökning.  
 
När det gäller vår undersökning eller det som sedan kommer att återges i empirikapitlet så har 
det vi arbetat enligt den kvalitativa metoden. Exempel på kvalitativ metod är intervjuer och 
observationer (Jacobsen 2002). Enligt Nyberg (2000) är avsikten med den kvalitativa metoden 
att förstå ett fenomen. För att kunna förstå denna företeelse bör forskaren försöka få fram hur 
människor tolkar verkligheten. Detta kan, enligt Jacobsen (2002), endast ske genom att låta 
respondenterna tala med sina egna ord. Det är en av nyttorna med den kvalitativa metoden, att 
metoden tillåter en anpassning efter studieobjektet. I litteraturen diskuteras flera faktorer som 
gör att det är positivt att arbeta med den kvalitativa metoden. Bland annat pekas det på, som 
nämndes tidigare, att denna typ av metod är mer öppen för ny information. Vidare anses att 
metoden har en hög intern giltighet då den kan få fram en riktig förståelse för ett visst 
fenomen eller en viss situation. Den kvantitativa metoden bygger på givna svarsalternativ som 
gör att enbart svar som passar den givna mallen får avges. Det som även talar för den 
kvalitativa metod jämfört med den kvantitativa metoden är att det skapas en närhet mellan det 
som undersöks och den som undersöker. Metoden kan även anses vara flexibel då det kan 
hända att utgångspunkten ändras efter hand. Den kvantitativa metoden tillåter ingen 
flexibilitet. (Jacobsen 2002) Vi är medvetna om att en nackdel med den kvalitativa metoden är 
att det inte går att dra några generaliserbara slutsatser av resultatet. Detta på grund av att 
undersökningen endast omfattar en viss utvald grupp inom ett visst område.  
 
Det som gjorde att denna metod valdes i denna uppsats beror på att den har ett intensivt 
upplägg där den går på djupet med några färre enheter och där dessa enheter oftast är 
människor. (Jacobsen 2002). Vår avsikt är inte att dra några generella slutsatser utan att 
generera en hypotes. Vi ville ha chansen att kunna ställa följdfrågor till våra respondenter och 
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föra en diskussion, vilket skulle ha varit svårt om vi valt att arbeta efter den kvantitativa 
metoden.  

2.5 Urval 
 
För att komma vidare med undersökningen valde vi att göra djupintervjuer. Respondenterna 
hittade vi genom att leta via en sökmotor på Internet och för att därigenom hitta revisions- och 
redovisningsbyråer. Dessa valdes sedan ut slumpmässigt till viss del och till viss del valdes 
byråer som var kända för oss i gruppen. Vi ansåg att revisorer och redovisningskonsulter var 
de som bäst skulle kunna förklara vad dessa regler skulle kunna innebära för mindre företag. 
Vidare trodde vi att dessa grupper var de som skulle kunna ge oss en fördjupad kunskap om 
de nya förenklade reglerna. 
 
Vi hade som mål att intervjuerna skulle ske i Karlstad för att spara tid och resurser. Vi skrev 
ihop ett e-mail som vi skickade till de olika byråerna. Vi skickade ut sammanlagt 10 stycken 
förfrågningar om intervju. Detta sätt valdes framför att ringa då det antogs att respondenterna 
har mycket att göra och att de skulle föredra att få e-post då de sedan har möjlighet att svara 
när de vill. Vi bestämde oss för att vi skulle ringa ifall vi inte skulle få svar så fort som vi 
ville. Som förslag gavs att intervjuerna skulle ske vid ett tillfälle under de två veckor som 
följde. Det tog tid innan vi fick svar från respondenterna och av de tillfrågade var det inte alla 
som kunde eller ville ställa upp. Därför valde vi att söka upp vissa av de tillfrågade som inte 
hade svarat. Det var stora skillnader i hur vi blev bemötta. En del var tillmötesgående och 
trevliga medan andra visade på flera sätt att de inte ville hjälpa oss med vår uppsats. På grund 
av tidsbrist hos respondenterna kunde vi få till fyra intervjuer. De vi intervjuade var revisorer 
från Ernst & Young och KPMG samt redovisningskonsulter från Stenströms redovisningsbyrå 
och Admia. Med samtliga fick vi möjlighet att utföra personliga intervjuer.  

2.6 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
 
Vi valde att använda oss av personliga intervjuer med ett litet antal öppna frågor. Detta för att 
vi trodde att det var bra att inte ha för många frågor då svaren på dem kunde bli långa och till 
viss del utsvävande. Jacobsen (2002) menar att öppna intervjuer är bra då ett fåtal enheter 
skall undersökas. Att ha öppna intervjuer ger respondenterna möjlighet att ge eftertänkta svar. 
Vi skickade ut intervjufrågorna i förväg så att respondenterna skulle ges möjlighet att komma 
förberedda till vårt möte. Väl på plats fick vi ett trevligt bemötande av samtliga respondenter. 
De var väl förberedda och ville hjälpa oss så gott de kunde. Här hade vi nytta av att vi 
skickade ut frågorna i förväg. De försökte svara på frågorna på ett bra sätt trots att inte alla 
direkt sysslade med denna kategori av företag som uppsatsen behandlar. 

2.7 Begränsningar 
 
En begränsning kan vara att vi valde att enbart intervjua de yrkesgrupper som påverkas av 
förändringarna. Vi valde att inte intervjua eventuellt berörda företag då vi antog att deras 
kunskap om de förenklade redovisningsreglerna, vid tidpunkten för uppsatsen, skulle vara 
begränsade. En annan begränsning ligger i att vi endast valde att utföra intervjuer med 
respondenter i Karlstad. Eventuellt kunde svaren ha blivit annorlunda på andra orter men 
samtidigt så kan det antas att respondenterna svarar för hela yrkeskåren. En anledning till att 
intervjuerna utfördes endast i Karlstad har att göra med att det sparade resurser i form av tid. 
Vi är medvetna om att antalet intervjuer är i minsta laget. Men vi hade satt en deadline på när 
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vi ville vara färdiga med intervjuerna för att hinna klart med uppsatsen i tid. I efterhand skall 
också medges att en begränsning kan vara att vi valde att skicka e-post från första början i 
stället för att ringa. Det kan hända att vi skulle ha fått ett bättre gensvar om vi hade ringt från 
början. Men det skall också tilläggas att några av respondenterna var nöjda med vårt sätt att ta 
kontakt och föredrog detta tillvägagångssätt.  

2.8 Trovärdighet 
 
Reliabilitet, validitet och objektivitet kan ses som tre begrepp att använda i samband med en 
uppsats trovärdighet. (Björklund & Paulsson 2003) Reliabilitet och validitet kommer att 
diskuteras i denna nedanstående del. 
 
Reliabilitet avser att beskriva mätinstrumentets grad av tillförlitlighet. (Björklund & Paulsson 
2003) I användandet av den kvalitativa metoden så kan det vara svårt att uppnå hög reliabilitet 
då vi som undersökare kan påverka. För att försöka komma tillrätta med det så skulle vi ha 
kunnat använda oss av bandspelare vid våra intervjuer. Det finns vissa nackdelar med att 
använda sig av bandspelare vid en intervju. En risk kan vara att våra egna tolkningar kommer 
med i undersökningen vid användandet av bandspelare. Det kan även kännas olustigt för 
respondenterna och det kan leda till att de inte är lika öppna under intervjun. En annan faktor 
som talar emot att använda bandspelare är att det kan bli att man ordagrant använder 
respondenternas ord. Detta kan leda till att det blir förvirrande för läsaren då språket kanske 
inte är det bästa. Av dessa skäl valde vi att inte använda oss av bandspelare. Vi har ändå 
försökt att få så hög reliabiliteten som möjligt då vi alla deltog vid samtliga intervjuer där två 
av oss tog anteckningar och en bara lyssnade. 
 
Med begreppet validitet menas att forskare verkligen mäter det de avser att mäta. (Ejvegård 
2003) Ett av kraven på empirin är att den skall vara valid, det innebär att den är giltig och 
relevant. (Jacobsen 2002) När det gäller kvalitativa studier så är problemet att få tag i giltig 
information inte så stort. Enligt Holme & Solvang (1997) beror detta på närheten som 
forskaren har till det som studeras. Vi har i vår uppsats arbetat för att få en hög validitet 
genom att undersöka det vi ämnade undersöka. Våra respondenter anser vi vara giltiga som 
källor då de har gedigen erfarenhet i branschen och att de har olika titlar inom sitt område, 
exempelvis auktoriserad/legitimerad. Dessutom kan vår undersökning förhoppningsvis bidra 
till en insikt i vad enskilda revisorer och redovisningskonsulter anser om de förenklade 
redovisningsreglerna för K1-företag.  
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3. TEORI 
 
I detta kapitel kommer teori kring detta ämne presenteras. Vi vill här påpeka att vissa 
upprepningar kan förekomma. Detta är ett medvetet val vi gjort för att kunna förtydliga och 
undvika feltolkningar. 

3.1 Historik 
 
I den svenska lagstiftningen inom redovisningsområdet är grundtanken att alla företag skall, 
så långt som det är möjligt, använda sig av samma redovisningsprinciper. Det brukar dock 
hävdas att det är av stor betydelse att försöka anpassa reglerna efter de olika omständigheter 
som råder för företagen. Den nuvarande svenska lagstiftningen inom detta område tar i viss 
mån hänsyn till de skillnader som förekommer mellan olika enskilda näringsidkare och 
juridiska personer. (Regeringen 2005/06:116) 
 
De senaste åren har det påtalats allt mer att en strävan mot att företag skall använda sig av 
samma regler kan ha medfört en ökad komplexitet i reglerna för de mindre företagen. Dessa 
mindre företag har tidigare fått nya, ofta krångliga regler, samtidigt som samma regler har 
gällt för de större börsbolagen. Av denna anledning kom regeringen med en proposition i juni 
2005. Den gick ut på att förenkla reglerna och göra dem mer lättförståeliga för företagen. 
(Regeringen 2005/06:116) Propositionen antogs av riksdagen den 31 maj 2006. 
(Regeringskansliet 2006)  
 
Det finns fler syften med regeringens förslag. Dels vill man minska den administrativa 
belastningen för företagen och dels närma sig EG-rättens lagstiftning. (Ernst & Young 2006)  
 
Förslaget innebar enklare regler kring löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och 
arkivering. Därutöver kommer de nya reglerna att påverka revisionsplikten angående 
företagens skyldighet att utse en auktoriserad eller godkänd revisor. (Regeringskansliet 2006) 
Allt fler länder inom EU slopar revisionsplikten för mindre företag. (Svenskt Näringsliv 2005) 
Företagarförbundet (2006) skriver i en artikel på sin hemsida att det nu bara är Sverige och 
Malta inom den europeiska unionen som har kvar revisionsplikten för mindre företag. Då de 
nya reglerna nu påverkar revisionsplikten kan här ses en tendens till att Sverige går åt samma 
håll som övriga länder inom EU. 

3.2 Indelning av företag 
 
Bokföringsnämnden (BFN) har fattat beslut om att ge ut särskilda regler för olika grupper av 
företag. Företagen skall då delas in i fyra kategorier, K1-K4. Detta har att göra med att mindre 
företag inte har behov av samma regler som större börsbolag. Meningen är att samla reglerna i 
samma regelverk och att ju högre kategori ett företag tillhör desto mer regler att ta hänsyn till. 
(Björn Lundén Information AB 2006) 
 
Den första kategorin, K1, skall inkludera enskilda näringsidkare och handelsbolag med en 
omsättning som understiger ett visst gränsvärde.  
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Den andra kategorin, K2, skall först och främst innehålla aktiebolag och ekonomiska företag 
som ligger under ett visst gränsvärde samt de enskilda näringsidkare och handelsbolag som 
inte kan eller vill vara under den första kategorin. 
 
I den tredje kategorin, K3, innefattas större företag som dock inte använder sig av IAS eller 
IFRS. 
 
Den fjärde kategorin, K4, blir de företag som tillämpar IAS eller IFRS, i första hand de 
företag som är noterade. (Regeringen 2005/06:116) 
 
I och med denna indelning blir det organisationsformen hos ett företag som blir avgörande för 
vilken kategori de hamnar under. Företagen har rätt att välja ett mer avancerat regelverk än 
det som finns under den kategori de tillhör. Det är viktigt för företagen att känna till att de 
måste använda det regelverk de väljer fullt ut och det går därför inte att endast använda sig av 
enstaka regler. Vidare skall samtliga företag i en koncern tillhöra en och samma kategori och 
därmed använda sig av samma regler för redovisning. (Regeringen 2005/06:116) 

3.3 K1- Förenklade redovisningsregler 
 
Vid ungefär samma tidpunkt som regeringen lade sin proposition utkom Bokföringsnämnden 
med ett utkast med vägledning, även kallat det allmänna rådet, om förenklade 
redovisningsregler för just enskilda näringsidkare, K1. (SRF konsult 2006 A) Det är dessa 
företag som kommer att påverkas mest av förändringarna.  
 
Vägledningen för K1-företag innebär en klarare bild av reglerna och för en mängd företag 
innebär det en stor förenkling. (SRF konsult 2006 C) De företag som hamnar under kategori 
ett behöver inte göra några fullständiga årsbokslut respektive årsredovisningar utan för dem 
kommer det att räcka med att göra ett förenklat årsbokslut. Detta kan användas som underlag 
för deklaration utan att företagen behöver göra några korrigeringar. (Björn Lundén 
Information AB 2006) Det är frivilligt att använda dessa förenklade redovisningsregler som 
vägledningen innebär. Företag kan, om de föredrar det, vara kvar i systemet med de allmänna 
reglerna som innebär ett fullständigt årsbokslut. (SRF konsult 2006 A) 
 
Förutom dessa ovan nämnda förenklade regler skall K1-företagen även följa reglerna om 
verifikationer, arkivering och upplysning om bokföringssystem som samtliga svenska företag 
idag skall tillämpa. (BFN Vägledning 2006)  
 
Om det skulle vara så att företagen har en frågeställning som inte finns reglerad i det allmänna 
rådet och inte heller någon annanstans så får den gällande frågan lösas ”inom ramen för de 
allmänna principerna som det allmänna rådet ger uttryck för”. (BFN Vägledning 2006 s.29) 

3.4 Vilka hamnar under K1-kategorin? 
 
Regeringens förslag går ut på att de som får upprätta ett förenklat årsbokslut är de ”företag 
som inte är skyldiga att upprätta en årsredovisning och som normalt har en nettoomsättning 
om högst 3 miljoner kronor per år”. (Regeringen 2005/06:116) Detta gäller även när två eller 
flera personer tillsammans har ett enkelt bolag vars totala nettoomsättning högst uppgår till tre 
miljoner kronor. (BFN Vägledning 2006) Det är viktigt att påpeka att aktiebolag inte får 
upprätta ett förenklat årsbokslut utan de måste lämna in en fullständig årsredovisning. De kan 
inte tillhöra kategori 1. 
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I bedömningen om ett företag får upprätta ett förenklat årsbokslut eller inte skall 
nettoomsättning räknas som: ”företagets sammanlagda försäljning av varor och tjänster 
exklusive mervärdesskatt”. (BFN Vägledning 2006 s.28) EU- bidrag skall därför exempelvis 
inte räknas med. I deklarationsblanketten för det förenklade årsbokslutet skall företagen fylla i 
rutorna R1 och R2 (se bilaga 1), där R1 är försäljning och R2 momsfria intäkter. Summan av 
dessa rutor är inte företagets nettoomsättning då EU- bidrag och reavinster återfinns i dessa. 
(BFN Vägledning 2006) 
 
De enskilda näringsidkare som idag inte måste avsluta sin löpande redovisning med ett 
årsbokslut kan förväntas välja att tillämpa K1- reglerna. För de företag som däremot behöver 
avsluta med ett årsbokslut är det inte givet att välja de förenklade reglerna. Även om det kan 
spara tid och resurser så kan dessa företag vara i behov av en mer komplicerade redovisning 
än vad de förenklade K1- reglerna innebär. (SRF konsult 2006 C) Att välja att använda K1- 
reglerna eller inte är en frågeställning som företag under K1- kategorin har att ta ställning till.  

3.4.1 Gränsvärden 
 
Ett gränsvärde talar om vilka avgränsningar som finns inom ett visst område. 
 
De nya förenklade redovisningsreglerna innebär en del förändringar när det gäller 
gränsvärden. I nuläget används begreppet prisbasbelopp men från och med den 1 januari 2007 
skall gränsvärdena uttryckas i fasta belopp. Det prisbasbelopp för tillgångar som gäller nu är 
20, vilket motsvarar 800 000 kronor, medan det nya fasta beloppet som skall gälla från 2007 
är tre miljoner kronor. Detta kommer att innebära att fler företag kommer att klassas som K1-
företag. En annan nyhet är att i bokföringen får kontantmetoden användas i allt större 
utsträckning eftersom det, som nämns ovan, kommer att vara fler företag som befinner sig 
under K1-kateorin. (SRF konsult 2005) Kontantmetoden kommer att beskrivas mer ingående 
längre fram.  
 
I och med de nya förenklade redovisningsreglerna skall även nya gränsvärden introduceras för 
att avgöra om ett företag klassas som mindre eller större. Avsikten är som nämndes tidigare 
att de mindre företagens administrativa belastning skall minska och att anpassa den svenska 
lagstiftningen till EG-rätten. Syftet är med andra ord att de företag som i och med de nya 
reglerna kan klassas som mindre skall ha färre skyldigheter än de större. (Ernst & Young 
2006) Detta kommer att leda till att färre företag kommer att behöva upprätta 
årsredovisningar, finansieringsanalyser och koncernredovisningar. Förutom detta påverkas 
företagens skyldighet att utnämna en auktoriserad eller godkänd revisor. (Regeringskansliet 
2006)  
 
Det ställs olika krav på om ett företag skall upprätta årsredovisningar, finansieringsanalyser 
och koncernredovisningar. Det som är av betydelse är antal anställda, samt tillgångarnas och 
omsättningens storlek. Det är på dessa delar som de nya gränsvärdena är utvecklade och de 
börjar gälla från och med 1 januari 2007. I årsredovisningslagen kommer en indelning av 
mindre och större företag att göras. (Regeringskansliet 2006) I gruppen större företag skall 
alltid noterade och finansiella företag ingå om de har uppfyllt minst två av nedan följande 
kriterier under de senaste två räkenskapsåren. Övriga företag skall tillhöra gruppen mindre 
företag om de uppfyller det rätta kriteriet, det vill säga att omsättningen inte överstiger tre 
miljoner kronor. (Ernst & Young 2006) 
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• Företaget skall ha ett medeltal på mer än 50 anställda 
• De redovisade tillgångarna skall uppgå till mer än 25 miljoner kronor 
• Nettoomsättningen skall uppgå till mer än 50 miljoner kronor 

 
De nya reglerna innebär att det går från den idag gällande 10/24-nivån, som innebär att ett 
företag klassas som större om det har mer än 10 anställda och mer än 24 miljoner kronor i 
redovisade tillgångar, till den nya 50/25/50-nivån. (SRF konsult 2005) 

3.5 Förändringar för K1-företagen 
 
När de förenklade reglerna träder i kraft 1/1 2007 så kommer det att innebära förändringar i 
K1-företagens redovisning. Utvalda delar kommer att presenteras nedan. 

3.5.1 Förenklat årsbokslut  
 
När de tidigare reglerna för årsredovisningen bestämdes så hade lagstiftarna antagligen större 
företag för ögonen. För mindre företag kan dessa regler ses som onödigt tunga. Därför 
kommer nu dessa regler om förenklingar för mindre företag. Skillnaden ligger i att istället för 
att göra ett utförligt årsbokslut så ställs nu endast grundläggande krav i och med det 
förenklade bokslutet. Det förenklade bokslutet består av en resultaträkning och en 
balansräkning i likhet med ett sedvanligt årsbokslut. (Regeringen 2005/06:116) 
 
Regeringens proposition och Bokföringsnämndens vägledning utgår båda från 6 kapitlet 3 § i 
Bokföringslagen (BFL). Där har en ändring skett som innebär att de företag som inte är 
skyldiga att upprätta en årsredovisning och som normalt har en nettoomsättning om högst tre 
miljoner kronor per år, samt de företag som inte är skyldiga att upprätta en årsredovisning, 
skall få upprätta ett förenklat årsbokslut. (BFN 2006)  
 
Nedan kommer några betydande förändringar med det förenklade årsbokslutet i punktform 
och dessa kommer senare att förklaras mer utförligt.  

 
• Årsbokslut som underlag för deklaration.  
• Vissa poster behöver inte periodiseras. 
• Förenklade skatteregler för pågående arbeten. 
• LIFO-metoden för lagervärdering. 
• Revisionsplikten tas bort. 

 
Det finns bestämmelser som är gällande nu och som skall fortsätta gälla efter att de nya 
reglerna har införts. Exempelvis skall alla företag som är bokföringsskyldiga avsluta 
räkenskapsåret med ett årsbokslut eller en årsredovisning. (SRF konsult 2005) Det förenklade 
årsbokslutet skall kunna användas som underlag för deklaration utan några förändringar. 
Detta är för att underlätta för de mindre företagen. (Björn Lundén Information AB 2006) 
 
Det kommer att införas nya förenklade skatteregler för pågående arbeten för K1-företagen. 
Lagervärdering kommer samtidigt att tillåtas enligt LIFO-metoden för dessa företag. Ännu en 
ny regel är att inventarier med ett anskaffningsvärde på högst 5 000 kronor kommer att få 
kostnadsföras direkt och behöver inte tas med i balansräkningen som en tillgång. K1-företag 
slipper därmed att periodisera dessa inventarier. (SRF konsult 2005) 
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Ett förenklat årsbokslut behöver inte granskas av en revisor eller offentliggöras så som är 
fallet med en årsredovisning. Skälet till detta är att ett årsbokslut är mer en intern handling än 
en extern sådan. Detta innebär att företag som väljer att göra ett förenklat årsbokslut inte 
behöver utse någon revisor, varken auktoriserad eller godkänd. Att utse en revisor kommer i 
framtiden endast att gälla företag som är bokföringsskyldiga och överskrider gränsvärdet på 
tre miljoner. (Regeringskansliet 2006) 
 
3.5.2 Avsättningar och obeskattade reserver 
 
I ÅRL 9 § (1995:1554) går att läsa att:  

 
”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.” 

 
I K1-företag, som från 1 januari 2007 får följa det allmänna råd som BFN gett ut som 
vägledning, är det vanligt att avsättningar inte förekommer. Eftersom dessa företag inte 
kommer att följa ÅRL skall inte avsättningar göras, av förenklingsskäl. För att få göra 
avsättningar måste K1-företagen upprätta ett fullständigt årsbokslut och därmed följa de regler 
som gäller för detta. (BFN Vägledning 2006) 
 
Poster som i skatterätten räknas som avsättning till periodiseringsfond, expansionsfond, 
ersättningsfond etc. påverkas inte och är därmed tillåtna för K1-företag som använder sig av 
vägledningen. Om ett företags avsättning till periodiseringsfond, expansionsfond eller 
ersättningsfond avser betydande belopp i deklarationen skall företaget visa dessa obeskattade 
vinster i det förenklade bokslutet. Anledningen är att det skall ge en mer tydlig bild och ett 
bättre informationsmaterial om företaget. (BFN Vägledning 2006)   

3.5.3 Redovisning av tillgångar 
 
I det allmänna rådet, som BFN har gett ut, räcker det med att upprätta en förteckning över 
anläggningstillgångar med uppgift om uppskattad användningstidpunkt, anskaffningsvärde 
och användningstid. Förteckningen över dessa kan vara så enkel som ett handskrivet papper. 
(BFN Vägledning 2006) 
 
För maskiner och inventarier gäller som huvudregler att dessa skall tas upp i balansräkningen 
när de har levererats till företaget eller när det är färdigställt om det handlar om 
egentillverkning. Eftersom det förenklade bokslutet innebär att vissa poster under 5 000 
kronor inte behöver periodiseras, tas inte en maskin eller inventarier upp i balansräkningen 
om de inte överstiger detta belopp, utan redovisas som en kostnad samma år som den 
förvärvades. Någon avskrivning sker inte. (BFN Vägledning 2006) I de allmänna reglerna 
skall alla maskiner och inventarier tas upp som tillgångar i balansräkningen och skrivas av 
oavsett summa. (ÅRL 1995:1554)  I det förenklade årsbokslutet behöver maskiner eller 
inventarier, som har en livslängd på högst tre år, inte heller tas upp i balansräkningen. (BFN 
Vägledning 2006) 
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3.6 Redovisningsmetoder 
 
En annan frågeställning som K1- företagen ställs inför, än den om vilka regler företagen ska 
följa, är genomförandet av den löpande bokföringen. Detta kan ske på två olika sätt. Dessa 
presenteras nedan. 

3.6.1 Kontantmetoden  
 
Denna metod bygger på att företaget endast bokför de affärshändelser som avser in- och 
utbetalningar från företaget. (SRF konsult 2006 A) Fakturor bokförs när respektive in - eller 
utbetalning sker och momsen likaså. Enda undantaget är årets sista momsperiod innan 
bokslutet. Då skall även moms på fakturor som vid årets slut inte är betalda redovisas. 
(NUTEK 2006) Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag och 
andra affärshändelser skall vara bokförda senast vid utgången av påföljande månad. (SRF 
Konsult 2006 A) Fordringar och skulder behöver därför inte bokföras när de uppkommer utan 
först i samband med att de betalas. (Affärsvärlden 2006) Detta gör att inbetalningen av 
momsen senareläggs. 
 
Som det ser ut idag får kontantmetoden användas av icke bokslutsföretag förutsatt att det inte 
förekommer ett mindre antal fakturor i verksamheten som sammanlagt uppgår till något större 
belopp. Som bokslutsföretag menas företag som alltid är skyldiga att upprätta ett årsbokslut 
eller årsredovisning. Dit hör aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra juridiska personer 
som har begränsat ägaransvar. Kontantmetoden omfattar idag mestadels enskilda 
näringsidkare och ideella föreningar med begränsad verksamhet. (Regeringen 2005/06:116) 
De nya reglerna tillsammans med nya gränsvärden öppnar nu upp för att fler företag skall 
kunna använda sig av denna metod. (Affärsvärlden 2006) 
 
I regeringens proposition angående förenklade redovisningsregler anses det att 
kontantmetoden innebär en praktisk förenkling för den bokföringsskyldige. De företag som 
idag vanligen inte får tillämpa metoden är de som har tillgångar som överstiger 20 
prisbasbelopp, cirka 800 000 kr, och detta kan ses som en allt för låg siffra. I vissa remissvar 
har det påpekats att en höjning av gränsvärdet kan få till följd att ekonomisk brottslighet döljs 
eller inte upptäcks i tid. I propositionen anses dock att dessa risker är begränsade och att 
antalet företag som får tillämpa kontantmetoden borde kunna utökas. (Regeringen 
2005/06:116) En nackdel som kan ses hos kontantmetoden är ändå att redovisningen hos de 
företag som använder metoden inte kommer att visa aktuella förhållanden. (Björn Lundén 
Information AB 2006) 
 
Det allmänna råd som Bokföringsnämnden nu har gett ut som vägledning om förenklade 
redovisningsregler är uppbyggt på kontantmetoden och gör därför att fler företag kan välja att 
använda denna metod. Från och med 1/1 2007 är det således tillåtet för företag, med en 
omsättning som inte överstiger 3 miljoner kronor (tidigare 20 prisbasbelopp) och som inte är 
skyldiga att upprätta en årsredovisning, att använda kontantmetoden. (BFN Vägledning 2006) 

3.6.2 Faktureringsmetoden 
 
Förutom kontantmetoden har K1- företag möjlighet att välja att använda faktureringsmetoden. 
Denna metod är dominerande inom redovisningsområdet och den innebär att fakturor bokförs 
två gånger, dels när de faktureras eller anländer och dels när de in- eller utbetalas. 
Bokföringen sker i första steget som en kundfordran eller som en leverantörsskuld och 
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momsen bokförs även den vid dessa tillfällen, även om själva in- eller utbetalningen ännu inte 
skett. (Expowera 2006) Om ett företag väljer att använda faktureringsmetoden skall det följa 
reglerna i BFNAR 2001:2, löpande bokföring. (BFN Vägledning 2006) 

3.6.3 Vilken metod skall väljas? 
 
I en artikel skriven av Karlsson och Nilsson (SRF konsult 2006 C) menar de att företag bör ta 
hänsyn till pris och kvalitet när de väljer mellan redovisningsmetoderna. Väljs 
kontantmetoden, som är enklare, så blir det antagligen mindre debiterbara timmar för en 
redovisningskonsult och i de fall där företagen själv sköter den löpande verksamheten blir det 
antagligen mindre antal fel i bokföringen, som i sig ger resultatet att det blir en lättare 
avstämning vid bokslutsarbetet. Karlsson och Nilsson anser att de som nu redovisar enligt 
kontantmetoden skall fortsätta med detta och att även många andra företag skall gå över till 
denna metod. Frågeställningen om vilket regelverk företagen ska följa och vilken 
redovisningsmetod de väljer är två helt skilda frågor. Ett företag kan välja att följa de 
allmänna reglerna och samtidigt tillämpa kontantmetoden. (SRF konsult 2006 C) 
 
I samma artikel anges skäl för att företag skall välja faktureringsmetoden. Där påpekas att 
företag som skulle gynnas av att använda denna metod är bland annat företag som har 
likviditetsproblem, är i en växande fas samt företag som varje månad eller kvartal eftersträvar 
verifierade periodbokslut eller rapporter. (SRF konsult 2006 C) 

3.6.4 Byte av redovisningsmetod 
 
Som tidigare påpekats är det således frivilligt för K1-företag att använda kontant- eller 
faktureringsmetoden. Om det vore så att ett företag som använder kontantmetoden vill gå över 
till faktureringsmetoden sker detta utan några svårigheter. Är fallet så att samma företag 
återigen vill byta och gå över till kontantmetoden igen, så måste en ansökan skickas in till 
Skatteverket. Endast om det finns särskilda skäl skall Skatteverket medge ett sådant byte av 
redovisningsmetod. De företag som använder faktureringsmetoden vid övergången till de nya 
reglerna får utan ansökan och beslut från Skatteverket gå över till kontantmetoden. Detta 
gäller om företagen har kalenderår som räkenskapsår. Har de brutet räkenskapsår får 
övergången ske vid början av det räkenskapsår som påbörjas efter den 1 januari 2007. 
Företagen måste anmäla till Skatteverket när de byter redovisningsmetod. (Skatteverket 2006) 

3.7 Förenklingar på skatteområdet  
 
Sverige har sedan lång tid tillbaka haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. 
Inom beskattningsområdet föreslås förenklingar för de mindre företagen i och med de nya 
redovisningsreglerna. Regeringen lämnade den 16 mars 2006 in en proposition om förenklade 
skatteregler. (Regeringen 2005/06:174) 

3.7.1 Inkomstskattelagen 
 
Enligt 2 § inkomstskattelagen (IL) skall det skattemässiga resultatet beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder. Från 1/1 2007 behöver inte enskilda näringsidkare följa principen 
om bokföringsmässiga grunder i sin redovisning. För enskilda näringsidkare skall den 
skattemässiga periodiseringen göras enligt god redovisningssed även om det strider mot 
bokföringsmässiga grunder. Lagar på skatteområdet har varit ganska komplicerade för de 
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mindre företagen och ett behov av att förenkla dessa har funnits.  I propositionen gavs förslag 
på en ny skattelagstiftning som skall möjliggöra att enskilda näringsidkare, som upprättar ett 
förenklat årsbokslut, skall kunna ha ett sådant bokslut som grund för inkomstbeskattningen 
utan att behöva göra några fler korrigeringar. I nuläget bygger IL på principen att 
periodisering skall ske och att kontantmetoden inte är lämplig vid beskattning av ett företag. 
Bokföringsnämndens förslag om förenklade regler för K1-företag säger, som nämnts tidigare, 
att kontantmetoden får användas vid ett förenklat årsbokslut. Regeringen lämnade även in ett 
förslag om vissa grundläggande periodiseringsbestämmelser, reglerna om lager, pågående 
arbeten och inventarier. Förslaget som gäller periodiseringar innebär att den skattemässiga 
periodiseringen skall göras enligt god redovisningssed även om det inte stämmer överens med 
bokföringsmässiga grunder. De totala räntorna skall dock alltid periodiseras om de överstiger 
5 000 kronor. (Regeringen 2005/06:174) 
 
När det gäller regler om lager går den nya metoden ut på att företaget kan inventera lagret 
post för post på samma sätt som i dagsläget men skillnaden ligger i att man därefter kan titta 
på den senaste fakturan och beräkna anskaffningsvärdet utifrån den. Regeringen föreslår att 
det företag som upprättar ett förenklat årsbokslut inte behöver ta med värdet på lagret om 
detta inte uppgår till mer än 5 000 kronor. K1-företaget behöver heller inte ta med värdet på 
pågående arbeten. I stället skall reglerna om pågående arbeten som utförs löpande användas. 
Detta innebär att kostnader dras av löpande och intäkter bokförs i samband med 
faktureringen. Enligt Bokföringsnämnden leder detta till att redovisningen kommer att 
förenklas betydligt. (Regeringen 2005/06:174) 
 
De nu gällande redovisningsreglerna innebär att inventarier skall redovisas som en tillgång 
oavsett värde och avskrivas enligt den avskrivningsplan företaget har bestämt. Det nya 
förslaget däremot säger att ett företag, som får avsluta sitt räkenskapsår med ett förenklat 
årsbokslut, får kostnadsföra inventarier direkt om avskrivningsunderlaget understiger 5 000 
kronor. (Regeringen 2005/06:174) 
 
I skattepropositionen ställs frågan om beskattning och redovisning skall få en allsidig 
belysning. En pågående utredning skall undersöka detta och då undersökningen pågår bör 
inga skattemässiga periodiseringsregler ändras just nu. För de mindre företagen där 
utvecklingen av redovisningsregler gjorts är det nödvändigt att ändra vissa av 
periodiseringsbestämmelserna inom skatteområdet. Detta för att de förenklade 
redovisningsreglerna för mindre företag ska kunna genomföras 1/1 2007. (Regeringen 
2005/06:174) 

3.7.2 Mervärdesskattelagen 
 
I propositionen föreslås även ändringar i mervärdesskattelagen (ML) (1994:200) som 
anpassar mervärdesskattereglerna till reglerna om förenklat årsbokslut. Det föreslogs även en 
del ändringar som har som syfte att anpassa mervärdesskattelagen till EG:s sjätte 
mervärdesskattedirektiv 77/388/EEG. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007 
samtidigt som de nya redovisningsreglerna.  (Regeringen 2005/06:174) 
 
Huvudregeln i EG:s sjätte direktiv är att medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatten 
skall, så långt det är möjligt, stämma överens med varandra. EU yrkar på ett gemensamt 
system för mervärdesskatten. Enligt det sjätte direktivet skall den utgående skatten redovisas 
för den redovisningsperiod då skatteskyldigheten inträder, dvs. då omsättningen sker. Det 
finns också en möjlighet att redovisa den utgående skatten när betalning sker, enligt den så 
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kallade kontantmetoden. För den ingående skatten gäller då att den uppkommer samtidigt som 
den utgående skatten. Detta innebär att mervärdesskatten, på en viss transaktion, skall 
redovisas samtidigt av både säljaren och köparen. Detta kan även kallas för 
reciprocitetsprincipen. (Regeringen 2005/06:174) 
 
I mervärdesskattelagen (1994:200) finns det två metoder för att bestämma när ett företag skall 
redovisa mervärdesskatt. Dessa metoder kallas, som tidigare nämnts, faktureringsmetoden och 
kontantmetoden. De företag som använder faktureringsmetoden skall redovisa den utgående 
skatten för redovisningsperioden då företaget har bokfört omsättningen från en vara eller 
tjänst. I denna metod skall den ingående skatten redovisas, för den redovisningsperiod då 
företaget bokfört eller borde ha bokfört inköpet av en vara eller tjänst, enligt god 
redovisningssed. Skatteverket kan tillåta att kontantmetoden får användas av företag som 
bokför affärshändelserna först när betalning sker. De företag som använder kontantmetoden 
skall redovisa den utgående skatten senast den redovisningsperiod då betalning sker. Avdrag 
för ingående skatt får göras först under den redovisningsperiod under vilken beskattningsåret 
går ut. (Regeringen 2005/06:174) 
 
Om den skatteskyldige väljer att använda kontantmetoden vid redovisningen av den utgående 
skatten måste den även redovisa den ingående skatten enligt denna metod. Ett företag får inte 
blanda de olika metoderna. Mervärdesskatten på obetalda fordringar och skulder som finns 
kvar vid beskattningsårets slut skall alltid redovisas senast för den redovisningsperiod under 
vilken beskattningsåret går ut, dvs. skatten skall då redovisas enligt faktureringsmetoden vid 
bokslut. (Regeringen 2005/06:174) 

3.7.3 Effekter av förenklingarna på skatteområdet 
 
Som redan konstateras så innebär det nya regelsystemet en förenkling. Inte bara för enskilda 
näringsidkare utan även för myndigheter då den administrativa bördan minskar. (Regeringen 
2005/06:174) 
 
De framlagda förslagen antas ha en marginell effekt på de offentliga finanserna. Det som dock 
kan komma att påverka statens finanser är de ränteeffekter som kommer att uppstå. Förslagen 
tros inte heller orsaka ökade kostnader för Skatteverket eller någon annan myndighet. 
(Regeringen 2005/06:174) 
 
En effekt med de nya förslagen om förenklade redovisningsregler är att fler företag har 
möjlighet att anamma kontantmetoden. Metoden i sig innebär en senareläggning av 
redovisningstillfället vilket betyder att betalningen av mervärdesskatten skjuts fram en månad. 
I en beräkning av den negativa kassamässiga effekten för staten, som gjorts av Skatteverket, 
förmodas företag med en utgående skatt som överstiger den ingående välja kontantmetoden. 
Det kan komma att innebära att den kassamässiga effekten, det belopp som kommer att 
betalas med en månads förskjutning, uppgår till en summa av 1,7 miljarder kronor. Som 
nämndes i stycket ovan så kommer en ränteeffekt att påverka de offentliga finanserna. Denna 
är beräknad till 7,3 miljoner. (Regeringen 2005/06:174) 

3.8 Yttranden om de nya reglerna 
 
Bokföringsnämnden, som är de som har utkommit med vägledningen kring de förenklade 
redovisningsreglerna för K1-företag, menar att denna skrift är den enda som K1-företagaren 
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skall behöva för sin redovisning och blir en viktig förenkling. Bokföringsnämnden har arbetat 
för att skriften skall vara skriven på ett lättförståeligt sätt. (Balans nr 8-9 2006) 
 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) anser att de allmänna reglerna är för 
komplexa och de håller med om att de mindre företagen inte skall behöva använda sig av 
dessa. De överensstämmer med Bokföringsnämnden om att redovisningen skall utgå från att 
det finns olika typer av företag och olika kategorier. SRF anser att möjligheten att använda 
kontantmetoden är en viktig förenkling för de mindre företagen. (SRF konsult 2005) 
Vidare anser SRF att det är positivt att upplysning om obeskattade reserver skall lämnas i det 
förenklade årsbokslutet. Motivet är att det ger en klart mycket mer rättvisande bild av 
företagets ställning. (SRF konsult 2006 B) 
  
Sveriges riksbank har en positiv inställning till de nya redovisningsreglerna som nu blir 
enklare. De tror att dessa förenklingar kan komma att medverka till att fler företag startas och 
att det därmed kan leda till en ökad konkurrens. Detta grundar de på att det dagliga 
redovisningsarbetet blir enklare. Riksbanken skriver i sitt yttrande att detta kan leda till att fler 
vågar starta företag då de anser att det inte blir lika komplicerat att sköta ett företag. (Sveriges 
Riksbank 2005) 
 
Konkursförvaltarkollegiernas förening (2005) anser att förslagen om förenklade 
redovisningsregler är ett bra första steg och menar att det är just ett första steg då arbetet med 
att förenkla dessa regler ytterligare måste fortgå.  
 
Bo Åsell, FAR, tror inte att de nya förenklingarna som föreslogs i propositionen av den 
dåvarande regeringen kommer att leda till något revolutionerande för företagen. (Balans nr 4 
2006) 
 
Enligt artikeln som nämndes tidigare, skriven av Karlsson och Nilsson, bidrar de nya reglerna 
till en klarare bild av kopplingen mellan den bokföringsmässiga och skattemässiga 
redovisningen. Vidare antar Karlsson och Nilsson att det kommer att påverka kostnaderna för 
företagen på så sätt att tjänster som löpande redovisning och bokslut blir billigare då de tar 
kortare tid att genomföra och därmed kommer även mer plats att kunna ges åt ekonomisk 
rådgivning. (SRF konsult 2006 C) 

3.9 Revisorns roll 
 
Det är vanligt förekommande att folk blandar ihop revisorn med en redovisningskonsult. 
Detta kan ha att göra med att revisorn ibland ses som en rådgivare även om det inte är dennes 
uppgift. (FAR Förlag 2006) 
 
I samma bok kan läsas att det finns olika slags revisorer och i många sammanhang nämns 
revisorn som auktoriserad eller godkänd. Dessa två beteckningar är skyddade genom lag och 
fås genom en särskild examen. En revisor kan vara invald i ett företag, en förening eller 
liknande men det kan även vara en person som sysslar med frågor som rör redovisning eller 
revision. Enligt lag är alla aktiebolag skyldiga att utse en revisor och denne skall vara 
auktoriserad eller godkänd. (FAR Förlag 2006) För K1- företagen finns ingen revisionsplikt.  
 
Den mest frekventa arbetsuppgiften för revisorn är att han/hon genom ett uppdrag uttrycker 
sin åsikt om historisk finansiell information i form av en revisionsberättelse. Revisorn skall 
uttala sig om ett företags årsredovisning och bokföring samt dess förvaltning. Genom att 

 19



revisorn gör detta uttalande så ökar det trovärdigheten för företagets lämnade ekonomiska 
information. (FAR Förlag 2006) 

3.10 Redovisningskonsultens roll 
 
En redovisningskonsult är en extern konsult som utför redovisningstjänster och andra tjänster 
inom ett flertal olika områden. (SRF konsult 2004) 
 
Från och med 1993 kan yrkesverksamma redovisningskonsulter ansöka om legitimation. För 
att få bli legitimerad krävs bekräftade kvalifikationer som redovisningskonsult, både när det 
gäller teoretisk utbildning och praktik. Den som uppfyller kraven kan ansöka om legitimation, 
vilken fungerar som ett kompetensbevis gentemot samhället och uppdragsgivaren. (SLR 
2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20



4. EMPIRI  
 
I detta kapitel kommer en kortare beskrivning av de företag vars medarbetare vi intervjuat 
samt våra primärdata i form av en återgivning av gjorda intervjuer. I bilaga 2 finns de 
intervjufrågor som vi utgick ifrån. 

4.1 Stenströms redovisningsbyrå AB 

Stenströms redovisningsbyrå arbetar med bokföring, skatter och moms åt enskilda företag 
samt handelsbolag och aktiebolag. Företaget verkar i Karlstad och har fem anställda. Vi har 
intervjuat Sven Stenström som är redovisningskonsult och VD för företaget. 

Stenström anser att de nya förenklade reglerna inom redovisningsområdet går åt rätt håll. Han 
påpekar dock att reglerna kunde ha förenklas ytterligare för de minsta företagen. Som 
exempel nämner Stenström att bokföringsplikten för de riktigt små företagen borde ha slopats. 
Vidare anser han att det skulle räcka med en enkel summering på en blankett som underlag 
för deklarationen för de mindre företagen. 

När det gäller K1-företagen rekommenderar Stenström att de minsta företagen skall använda 
sig av de förenklade reglerna. För de som har en mer omfattande verksamhet, även om 
omsättningen understiger tre miljoner kronor, skulle han föreslå att de fortsätter med de 
allmänna reglerna. Stenström tror att det kommer att finnas en viss tröghet innan alla 
inblandade accepterar de nya reglerna som träder i kraft 1/1 2007. 

Trots nya förenklade redovisningsregler tror inte Stenström att det kommer att startas fler 
företag. Det är inte enbart reglerna som styr utan han tror att det måste annat till för att starta 
företag då det alltid finns en riskfaktor i att starta och driva ett företag. Avgifter i form av 
egenavgifter och skatter samt anställningsregler tror Stenström är faktorer som påverkar mer 
än regelverket och gör att man drar sig för att starta företag. Som ett led i detta tror han inte 
heller på att konkurrensen kommer att öka.  
 
Gällande kontantmetoden så anser Stenström att denna metod är bra att tillämpa i små företag 
där det ofta är små periodiseringar som tar ut varandra på längre sikt. Däremot pekar han på 
flera risker med metoden. Det kan vara svårare att göra analyser utifrån denna metod då man 
inte får ut tillräckligt med information. Samtidigt menar han att det har mindre betydelse för 
de allra minsta företagen då dessa ofta har uppsikt över sin likviditet och det är det som det 
handlar om. En annan nackdel kan vara att man får svårt att göra noggranna jämförelser 
mellan åren.  
 
När det gäller Stenströms redovisningsbyrå tror inte Stenström att de nya 
redovisningsreglerna kommer ha så stor påverkan på deras arbete. Byrån har de flesta kunder i 
aktiebolagsform samt ytterst få som har enskild firma och som kanske skulle ha möjlighet att 
använda förenklingsreglerna. Eftersom det ständigt kommer nya regler anser inte Stenström 
att kostnaderna för debiterbar tid kommer att påverkas nämnvärt då de olika reglerna tar ut 
varandra. 
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4.2 Admia AB 

Admia är en redovisningsbyrå som för samman de traditionella redovisningsbyråtjänsterna 
med administration, data och utbildning. Företaget hjälper mindre och medelstora företag 
med kundanpassade ekonomitjänster och stöd i administrativa rutiner. Vi intervjuade Peter 
Skytte som är diplomerad företagskonsult på Karlstadkontoret. 

I grunden är det enligt Skytte mycket bra att BFN har gjort en definition på 
redovisningsreglerna för olika slags företag. Nu behöver inte de mindre företaget hålla reda på 
de allmänna reglerna som är mer komplicerade utan det räcker med att de ”kan” K1-reglerna. 
En annan del av förenklingen som gör bokslutet smidigare är att man nu får använda bokslutet 
som underlag för deklarationen utan korrigeringar. Skytte är positiv till att det blir ett slutsteg 
nu, dvs. att företagen ska avsluta räkenskapsåret med ett bokslut, om det så är förenklat. Han 
är dock oroad över att K1-företag i och med de nya reglerna får bokföra lagret innan man har 
fått en faktura och ta upp det som en intäkt, vilket leder till ökad vinst som faktiskt ännu inte 
är en vinst i praktiken. Den tydliga gränsen, när det gäller periodiseringar, på 5 000 kronor 
anser Skytte vara bra men han är inte riktigt säker på om han tycker att den skall vara högre 
eller inte. 5 000 kronor kan ses som en stor summa för ett litet företag men av mindre 
betydelse för ett större. BFN:s mål att göra redovisningsreglerna enklare för mindre företag 
ställer sig Skytte positiv till. 
 
När det gäller rekommendation av vilka regler företagen skall följa så anser Skytte att dessa är 
olika beroende på storlek och om ägarna lever av företaget. Det som är avgörande är vad som 
är bäst för just det företaget. Skytte och de på Admia ser på varje enskilt fall och drar inte alla 
över en kam. Skytte tror inte att Admia kommer att förlora några kunder på grund av att de 
nya reglerna införs. Skulle man ändå mista någon av de företag som kommer att hamna under 
K1-kategorin skulle det inte innebära någon större påverkan på företaget då dessa kunder inte 
inbringar de största inkomsterna. 
 
Det är endast några få företag som kommer att tjäna på att använda sig av de nya förenklade 
redovisningsreglerna tror Skytte. Det är de företag som endast har några enstaka kvitton från 
sin verksamhet och de företag där den enskilda näringsidkaren inte lever på sitt företag. För 
dessa kan det vara värt att överväga att använda sig av förenklingsreglerna för K1-företag. 
 
Skytte tror inte att de nya reglerna kommer att påverka nystartande av företag eller leda till en 
ökad konkurrens. Enligt Skytte startar man inte företag bara för att det är ”lätt” att sköta 
redovisningen eller tvärtom, man struntar inte i det i fall det är svårt. Det som avgör om man 
är villig att satsa på att starta eget är om det är lönsamt att bedriva den verksamhet man har 
tänkt sig eller inte. Redovisningen i sig är inte avgörande.  
 
Skytte är tveksam till att han skulle rekommendera ett företag att använda sig av 
kontantmetoden. För en enskild firma som sköter den löpande redovisningen själv kan 
kontantmetoden vara att föredra, då man enbart behöver bokföra fakturorna en gång. Han kan 
inte komma på några risker med denna redovisningsmetod. Skytte håller bara delvis med om 
att kontantmetoden är enklare än faktureringsmetoden. Använder sig ett företag av 
kontantmetoden måste man ändå använda faktureringsmetoden när det är dags för bokslut. 
Det handlar om hur mycket information man vill få ut av sin redovisning. Är behovet av 
information stort har företaget stor nytta av att använda sig av faktureringsmetoden. När det 
gäller momsen kommer inbetalningen av denna att senareläggas vid användning av 
kontantmetoden. Detta kan ses som en fördel för företagen men en nackdel för staten. 
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Arbetet på byrån kommer inte alls att påverkas av införandet av de nya K1-reglerna. Detta 
beror på att Admia redovisningsbyrå har mest aktiebolag som kunder. Man har dock en del 
enskilda firmor men för dessa kommer man antagligen inte att ändra på den nuvarande rutinen 
utan man kommer att fortsätta använda sig av de allmänna reglerna.  

4.3 Ernst & Young AB 

Ernst & Young är en revisionsbyrå som verkar inom revision, affärsrådgivning och skatte- 
eller transaktionsrådgivning. I Sverige har Ernst & Young ca 1600 arbetare utspridda på 
cirka 75 kontor. Intervjun skedde med Anders Hernström, auktoriserad revisor på kontoret i 
Karlstad. 

Inom redovisningsområdet har det hänt väldigt mycket sedan 1990-talet vilket har gjort att det 
ibland kan bli förvirrande för den som driver företag. Förenklingen som nu görs är i sig är bra, 
dock anser Hernström att kopplingen mellan redovisning och beskattning blir starkare. En 
koppling som inte Hernström ser som något positivt. I och med att Bokföringsnämnden har 
gjort en uppdelning av företag i olika kategorier kommer Redovisningsrådets betydelse att 
minska. 
 
De på Ernst & Young kommer att visa, de företag som berörs av detta, att nya förenklade 
redovisningsregler får användas. Det viktiga blir att se på vad det är för komplexitet på 
företaget. Revisionsbyrån kommer att rekommendera de företag som har nytta av det att 
använda de förenklade reglerna. De företag som behöver visa upp en resultaträkning samt en 
balansräkning bör dock använda de allmänna reglerna för att få fram den information som 
företagen behöver. Om ett företag ligger nära gränsen på 3 miljoner bör man överväga att 
fortsätta att tillämpa de allmänna redovisningsreglerna. 
 
Hernström tror inte att fler företag kommer att startas med anledning av de förenklade 
redovisningsreglerna, i alla fall inte på kort sikt. Möjligen kan detta ske på lång sikt. 
Hernström menar att det inte är någon revolutionerande skillnad mellan K1-reglerna och de 
allmänna reglerna. Redovisningen blir enklare för de företag som byter till K1-reglerna från 
de allmänna reglerna. Men för ett nystartat företag blir det ändå en svårighet då de måste sätta 
sig in i ett regelverk som för dem kan upplevas som komplicerat. Människor startar inte 
företag på grund av svårighetsgraden på redovisningen. 
 
På Ernst & Young tror inte Hernström att det blir någon väsentlig skillnad i arbetet. Däremot 
kan det bli lättare att på vissa ställen ”gena lite” i arbetet. Man behöver inte leta efter 
periodiseringsposter. I övrigt blir det lite mer regler att lära sig. 
 
Hernström tycker att grundidén med kontantmetoden är bra. Det är bra att ha möjligheten att 
använda kontantmetoden men han föredrar ändå faktueringsmetoden. Den ger bättre styrning, 
då allt är bokfört och klart. Hernström påtalar att det blir lättare att följa posterna i arbetet som 
revisor då de blir lättare att läsa av. Det finns en risk om fler företag använder 
kontantmetoden, främst för staten. Däremot är det bra för företagen. Hernström är inte säker 
på att han ändå skulle rekommendera företag att använda kontantmetoden. 
 
I övrigt tycker Hernström att den nya vägledningen med de nya reglerna är klar och tydlig. 
Det är ett lättare språk och den är mer pedagogisk. 
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4.4 KPMG AB 
 
KPMG verkar inom revision, skatt och rådgivning och verkar som ett kunskapsföretag inom 
ekonomisk information. I Sverige har KPMG 1500 medarbetare, verksamma vid 60 kontor 
runt om i landet.. På KPMG i Karlstad fick vi en intervju med Ragnar Kaiding, auktoriserad 
revisor. 

Kaiding tycker att de förenklingar inom redovisningen som kommer att ske är bra. Ett 
framsteg enligt honom är att gränsen för vad som måste periodiseras har höjts. Dock anser 
han att höjningen till 5 000 kronor är allt för liten. Kaiding anser att en kraftigare höjning 
hade varit att föredra. I och med de nya reglerna har det skett ett klarläggande kring 
kundfordringar när det gäller pågående arbeten menar Kaiding.  

Han tycker inte att förenklingarna i sig blir så revolutionerande. Om företag kan göra det 
enklare för sig är det bra. En del i detta är att företagen nu kan använda bokslutet som 
deklaration. Han tycker att de företag som idag följer de allmänna reglerna i sin redovisning 
bör fortsätta göra det. Om de däremot skulle byta till de regler Vägledningen föreskriver, för 
K1-företag, skulle detta vara ett steg tillbaka. Kaiding pekar på att de flesta företag idag 
använder sig av databaserad redovisning. Då spelar det ingen roll vilka regler man följer. 
Samtidigt som Kaiding tycker att förenklingen är bra så tror han fortfarande att enskilda 
företagare får svårt att förstå reglerna och att klara hela redovisningen själv fram till 
deklarationen.  

Kaiding säger att det är ytterst få företag som han skulle rekommendera att använda de 
förenklade reglerna. De som ändå skulle kunna ha nytta av att använda dessa regler är de som 
jobbar mycket med kontanter. De som däremot jobbar med fakturering bör använda de 
allmänna reglerna.  

Han har svårt att se att fler företag kommer att startas på grund av att det blir enklare 
redovisningsregler. Det är inte svårighetsgraden på redovisningen som är avgörande. Inte 
heller konkurrensen kommer att påverkas.  

En ökad användning av kontantmetoden kommer enligt Kaiding att leda till en sämre 
redovisning då man inte får hela bilden av redovisningen. Kaiding tror att användningen av 
kontantmetoden bekräftar en praxis som idag redan tillämpas. Han säger dock att detta är 
något han inte har belägg för. Fördelen med kontantmetoden är att det blir enklare för 
företagen att bokföra.  

Kaiding menar att fokus nu bör flyttas från att göra redovisningsreglerna enklare till att 
koncentrera sig på skatteområdet. Han anser att hela skattesystemet bör göras om och 
förenklas. Så länge som detta inte görs så spelar det ingen roll hur enkla redovisningsreglerna 
än är, det blir ändå så svårt för den enskilda näringsidkaren att klara av redovisningen själv.  

För KPMG:s del kommer de nya förenklade reglerna för K1-företag inte påverka deras arbete. 
Anledningen till detta är att firman endast har några få företag i den kategorin.  
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5. ANALYS 
 
Den 1 januari 2007 kommer de nya förenklade redovisningsreglerna för K1-företag att börja 
gälla. Anledningen till de nya reglerna är att de mindre företagen inte skall behöva använda 
ett lika komplicerat regelverk som de större bolagen. Från och med årsskiftet är det tillåtet för 
de mindre företagen att tillämpa Bokföringsnämndens vägledning och därmed göra ett 
förenklat årsbokslut.  
 
Efter att ha läst vägledningen från Bokföringsnämnden, flera yttranden och artiklar kring de 
förenklade redovisningsreglerna får vi intrycket att dessa regler kommer att ha betydelse för 
många företag på ett närmast revolutionerande sätt. Dock fick vi ett annat intryck när vi var 
ute och pratade med respondenterna. De ger istället en samstämmig bild av att det inte är så 
många företag som kommer att utnyttja reglerna även om gränsvärdet har höjts för de företag 
som kommer att hamna under K1-kategorin. En av de tillfrågade tycker till och med att i vissa 
fall kan en övergång till de förenklade reglerna ses som ett steg tillbaka. Höjningen av 
gränsvärdet, när det gäller omsättningen, från 800 000 kr till 3 miljoner kan diskuteras. Är 
detta en väsentlig höjning? Kommer höjningen att få den betydelse som det var meningen, det 
vill säga att fler kommer att använda sig av K1-reglerna? Man kan tänka sig att de företag 
som idag har en omsättning mellan 800 000 kr och 3 miljoner ändå har en så pass hög 
omsättning att det bästa då vore att fortsätta med de allmänna reglerna. Dessa företag behöver 
kanske ha större inblick i sin verksamhet och får det genom att göra ett fullständigt årsbokslut 
även om de nu, från och med 1/1 2007, får möjligheten att utföra ett förenklat årsbokslut.  
 
Företagen som kommer att kunna klassas som K1-företag har möjligheten att välja vilket 
regelverk de vill följa. Antingen väljer företagen att följa vägledningen som BFN gett ut eller 
de allmänna reglerna. Respondenterna påtalar här att det finns flera faktorer som de skulle ta i 
beaktande när de rekommenderar vilket alternativ företaget bör följa. Faktorer som togs upp 
vid intervjuerna var företagets komplexitet, omfattning och om en del av målsättningen är att 
växa. En annan faktor som har betydelse är om företagaren lever på sin verksamhet. De flesta 
kunder, hos respondenternas byråer, är så pass stora att de behöver upprätta ett fullständigt 
årsbokslut som innehåller den information som både intressenter och det egna företaget 
kräver. Därför är det naturligt att de inte kommer att rekommendera dessa kunder att gå från 
ett fullständigt årsbokslut till ett förenklat. Vidare säger respondenterna att de kommer att 
presentera de nya reglerna för de företag som får tillämpa dem och kan ha nytta av dem och 
rekommendera det regelverk som passar dem.  
  
Om valet faller på vägledningen för enskilda näringsidkare så finns det vissa skillnader som 
skall innebära lättnader för dem som då går från de allmänna reglerna. Skillnaderna finns både 
inom redovisningen och på skatteområdet. Ett klarläggande från BFN som respondenterna 
tycker är bra var den tydliga gränsen med att företag, med en nettoomsättning under tre 
miljoner, inte behöver periodisera tillgångar under 5 000 kronor. Detta underlättar arbetet med 
årsbokslutet då man inte behöver leta efter periodiseringsposter som understiger denna 
summa. Det togs även upp under intervjuerna att den summan kunde ha varit högre. Denna 
fråga handlar om storleken på företagets omsättning menar vissa. För riktigt små K1-företag 
kan 5 000 kronor vara en väsentlig summa när det gäller omsättningen och för större K1-
företag är detta en mindre summa. Som en del av arbetet i att underlätta för företaget har man 
förberett det förenklade årsbokslutet så att det kan användas som underlag för deklaration utan 
några korrigeringar. Detta ser flera av respondenterna som en förenkling som kommer att 
underlätta arbetet med både bokslut och deklaration. En av respondenterna skulle vilja göra 
ytterligare förenklingar på detta område. Enligt honom skulle det räcka med en enkel 
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summering på en blankett som underlag för deklarationen. Detta tolkar vi som att ett 
årsbokslut, enligt honom, inte skall behöva göras av de allra minsta företagen. Under en annan 
intervju kom det dock fram att det är positivt med att ett slutsteg görs i form av ett årsbokslut. 
Även om det så är förenklat.  
 
En del av det nya som nu kommer inom redovisningen är att kontantmetoden får större 
utrymme eftersom den nu får användas av fler företag i och med ett ökat gränsvärde. I teorin 
sägs det att kontantmetoden är en praktisk förenkling för företagen. Detta håller 
respondenterna med om men de anser att kontantmetoden endast skall användas av de minsta 
företagen. Samtidigt är det en metod som de inte skulle rekommendera då de föredrar 
faktureringsmetoden. En nackdel med kontantmetoden kan vara att den leder till en sämre 
redovisning. Metoden visar inte heller aktuella förhållanden och därmed ger den inte en 
rättvisande bild. Detta menar respondenterna är viktiga delar att få ut av redovisningen. 
 
De nya reglerna innebär att företag kan, om de vill, tillämpa de allmänna reglerna och 
samtidigt använda kontantmetoden. Frågan är varför företag skulle vilja tillämpa 
kontantmetoden samtidigt som de följer de allmänna reglerna. Meningen med kontantmetoden 
är att den skall vara en praktisk förenkling för företagen. Om företaget är ute efter förenkling i 
helhet så borde de väl välja att följa BFN:s allmänna råd som är uppbyggt på 
kontantmetoden? Varför skulle företag vilja ha det ena enklare men ändå följa de mer 
avancerade redovisningsreglerna som ett fullständigt årsbokslut innebär?  
 
Kontantmetoden kan ses som en fördel för K1-företagen men samtidigt innebär den en 
nackdel för staten och de offentliga finanserna. Det har att göra med att inbetalningen av skatt 
och moms senareläggs. Detta har påpekats av våra respondenter och det finns även att läsa om 
i tidigare dokument. Den beräknade ränteeffekten, som det skrivits om i skattediskussionen, 
kommer inte att bli så stor som den beräknats till om det blir så som vår undersökning har 
visat, nämligen att kontantmetoden inte antas komma att tillämpas i så stor utsträckning. 
 
BFN har arbetat med att få vägledningen skriven på ett lättförståligt sätt och vara den enda 
skrift som K1-företagaren skall behöva för sin redovisning. Våra respondenter anser att detta 
har uppfyllts då BFN har använt ett lättare språk och skriften är mer pedagogiskt upplagd. 
Faktum kvarstår, menar respondenterna, att trots att skriften är enkelt utformad är inte 
reglerna så pass enkla att så många företag ändå kan klara sig utan yrkeskårens rådgivning 
och hjälp.  
 
Våra respondenter arbetar mestadels med aktiebolag och har inte så många företag som kan 
komma att klassas som K1-företag. Detta gör att deras arbete inte kommer att påverkas i så 
stor utsträckning, varken när det gäller tid eller kostnad. De tror inte heller att de kommer att 
förlora några kunder bland de mindre företagen när det blir enklare att sköta redovisningen. I 
ett yttrande av Karlsson och Nilsson antas att företag, som kommer att tillämpa ett förenklat 
årsbokslut, kommer att spara in på sina utgifter då det kan antas att det blir mindre debiterbara 
timmar. Detta är något vi inte har belägg för då vi inte prioriterat att undersöka saken i denna 
uppsats. Trots detta kan det tänkas att tiden som ”blir över” från arbetet med att göra ett 
förenklat årsbokslut går till rådgivning och inlärning av de nya reglerna. Dock är rådgivning 
något som inte ingår i revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter. 
 
En av remissinstanserna, Riksbanken, tror att förenklingarna kan medföra att fler företag 
startas och att det därmed ökar konkurrensen mellan företagen. Här har våra respondenter en 
annan syn. De tror inte på denna teori och menar i stället att det inte är svårighetsgraden på 
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redovisningen som är avgörande när man startar ett företag. I stället pekar de på att 
lönsamheten med att ha ett företag är det som är av störst betydelse. För de nystartade 
företagen blir det svårt att sätta sig in i samtliga regelverk oavsett om de är förenklade eller 
inte.   
 
De flesta remissinstanser vars yttranden vi studerat har varit positiva till de nya reglerna för 
K1-företag. Även om våra respondenter anser att de nya reglerna inte kommer att beröra 
många företag så är deras helhetsintryck om förenklingen positiv. Dock har de en del 
synpunkter på de förändringar som gjorts. Det har påpekats både från remissinstans och 
respondent att den förenkling som kommer att ske inom redovisningen för mindre företag 
borde ses som ett första steg. Ett förslag var att bokföringsplikten för de minsta företagen 
kunde ha slopats för att få till en ytterligare förenkling. Vidare anser respondenterna att trots 
att det blir en förenkling så blir det fortfarande inte ”enkelt” att sköta den löpande 
redovisningen. På den punkten diskuterades problematiken kring skattefrågorna av en av 
respondenterna. Det räcker inte att endast förenkla redovisningen, menade han, utan även 
skattesystemet behöver ses över.    
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6. SLUTSATSER 
 
Avsikten som Bokföringsnämnden hade med de nya reglerna var att de skulle innebära en 
betydande förenkling för mindre företag. Med resultatet av vår undersökning och med teorin 
som bakgrund kan vi konstatera att Bokföringsnämnden har lyckats med sitt mål att förenkla 
redovisningen för mindre företag. Skillnaden mellan K1-reglerna och de allmänna reglerna är 
just att de blivit enklare. I stort sett är det samma regler men de som klassas som K1-företag 
slipper efter årsskiftet att utföra de mest komplicerade delarna.  
 
Respondenterna påtalar att även om avsikten med förenklingen i sig är bra blir det inte så pass 
enkelt att företagaren kan sköta redovisningen själv. Dock kan dessa uttalanden bero på att 
respondenterna inte vill förlora kunder eller debiterbar tid. Det arbete som 
Bokföringsnämnden har lagt ner på att göra vägledningen enkel att förstå och mer pedagogisk 
gör tillsammans med de förenklade reglerna, att man kan anta att företagen skall kunna göra 
en större del av redovisningen själv än vad man gjort tidigare. Vi tycker att det pekar på att 
man i det avseendet kan se en skillnad mellan vad teorin säger och hur respondenterna 
upplever att det kommer att bli. Som slutsats kan här dras att Bokföringsnämnden och staten 
kanske skulle ha arbetet fram ytterligare förenklingar, inom både redovisning och skatt, för 
mindre företag när man ändå höll på. 
 
Vad gäller kontantmetoden har vi fått kunskap om att denna redovisningsmetod spelar stor 
roll inom de nya redovisningsregler för K1-företag då vägledningen är uppbyggd på den. Vi 
håller med respondenterna och teorin om att metoden innebär en praktisk förenkling. Men för 
ett företag som vill växa och som behöver information från sin redovisning är kontantmetoden 
helt enkelt för svag. Som slutsats kan dras att kontantmetoden enbart passar för mindre 
företag som sköter sin redovisning själv och för företag som har få transaktioner och dessa 
sker kontant. 
 
När det gäller respondenternas arbete så anser de själva att de inte kommer att påverkas 
nämnvärt för de nya reglerna för K1-företag. Vi hävdar dock att även om respondenterna inte 
har många företag som kommer att kunna klassas som K1-företag så påverkas de i den 
utsträckningen att deras arbetsuppgifter kan komma att förändras. Med det menar vi att mer 
tid eventuellt kommer att gå till rådgivning och inlärning av de nya reglerna, istället för själva 
redovisningsarbetet. Frågan man kan ställa sig här är om de nya reglerna om K1 kommer att 
innebära att revisorns roll förändras något då de egentligen inte ska syssla med rådgivning. 
Även om våra respondenter inte har många K1-företag som kunder måste de ha kunskapen 
om de nya reglerna när det väl gäller.  
 
Vad som kommer att få betydelse när K1-företagen väljer vilket regelverk de vill följa, 
baseras på flera faktorer. Först och främst har vi kommit fram till att det i de flesta fall inte är 
företagen själva som väljer utan ofta sker valet i samarbete med en redovisningskonsult eller 
en revisor. Det som spelar in i vilket regelverk som ska följas beror på hur företaget ser ut och 
vilka behov det har. 
 
Vårt intryck i början av uppsatsarbetet var att K1-reglerna skulle innebära en stor förändring 
för många företag. Under studiernas gång har det intrycket dock försvagats kraftigt. Teorin 
och undersökningen har tillsammans med våra egna diskussioner gjort att vi kommit allt mer 
till en insikt att det kan vara så att dessa regler inte kommer att få den betydelse som vi trodde 
från början. Enligt oss handlar inte diskussionen om att de mindre företagen får en enklare 
redovisning. Då företagen kan välja ett mer komplicerat regelverk blir Bokföringsnämndens 
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vägledning mer en möjlighet till enklare regler. Frågan är om de förenklingar som gjorts 
verkligen kommer att utnyttjas i så stor utsträckning.  
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7. EGNA REFLEKTIONER OCH FRAMTIDA FORSKNING 
 
Det vi förvånades över när vi tog kontakt med de revisorer och redovisningskonsulter som 
skulle intervjuas var att de ännu inte hade satt sig in i K1-reglerna. Anledningen till att vi blev 
förvånade är för att de förenklade redovisningsreglerna inom kort kommer att träda i kraft. 
Dock ska nämnas att respondenterna satte sig in i de nya reglerna för att komma väl 
förberedda till intervjuerna. Det kan hända att vi hade fått andra svar om respondenterna hade 
arbetat på byråer som har fler kunder som klassas som mindre företag.  
 
Det vore intressant att vidare undersöka i vilken utsträckning K1-reglerna kommer att 
utnyttjas av de företag som kommer att kunna hamna under K1-kategorin. En annan sak som 
man skulle kunna studera är de nya reglerna, som är under bearbetning, för K2-företag. Detta 
var även något våra respondenter tog upp under intervjuerna. De menade att fler företag 
kommer att beröras av K2-reglerna gentemot K1-reglerna.   
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BILAGA 2 
 
Intervjufrågor om de förenklade redovisningsreglerna för K1-
företag. 
 
Nya regler 
 
1. Vad anser Ni om de nya förenklade redovisningsreglerna? 
 
2. Eftersom de nya reglerna öppnar upp för mer valfrihet för fler företag är det inte säkert att 
ett mindre företag utnyttjar de förenklade reglerna. Vad rekommenderar Ni företag under K1- 
kategorin? 
 
3. När anser Ni att det finns skäl för företag att använda förenklade regler respektive de 
allmänna reglerna, dvs. att göra ett fullständigt årsbokslut? 
 
Förenklat bokslut
 
4. Tror Ni att fler företag startas nu när det blir enklare att sköta redovisningen? Tror Ni att 
det kommer att leda till ökad konkurrens? 
 
5. På vilka sätt kommer de förenklade redovisningsreglerna påverka Er i arbetet vad gäller tid 
och kostnader? I övrigt?  
 
Kontantmetoden
 
6. I propositionen om de förenklade redovisningsreglerna är det vissa remissinstanser som 
anser att en utökad möjlighet att tillämpa kontantmetoden kan innebära vissa risker i 
redovisningen. Vad anser Ni om att kontantmetoden nu från 1/1 2007 får mer utrymme? 
 
7. Vilka för- och nackdelar ser Ni hos kontantmetoden respektive faktureringsmetoden? 
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