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Sammanfattning 
 
Från och med 1 januari 2007 gäller nya och förenklade redovisningsregler som 
stadgar att alla verksamheter ska avsluta sina räkenskaper med ett årsbokslut eller en 
årsredovisning. Mindre företag har dessutom möjligheten att använda ett förenklat 
årsbokslut. För enskilda näringsidkare finns en vägledning utgiven av 
Bokföringsnämnden i syfte att ge en överskådlig beskrivning av de nya reglerna och 
deras tillämpning. En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska 
använda sig uteslutande av reglerna i denna vägledning. 
 
Anledningen till att reglerna ändrades var enligt propositionen att det tidigare 
regelverket var komplicerat och svårt att överblicka. De nya reglerna i 
bokföringslagen som stadgar att bokslutsskyldighet nu gäller alla bokföringsskyldiga, 
syftar till att förenkla redovisningen för de allra minsta verksamheterna. Arbetsbördan 
och kostnaderna ska dock inte öka i samband med de nya reglerna, enligt 
propositionen till lagen. Nu utvecklas också en kategorisering av företag i Sverige för 
att ytterligare förenkla redovisningen. Den första kategorin K1 innefattar bland andra 
enskilda näringsidkare och det är denna företagsform och de tillhörande reglerna som 
behandlas i uppsatsen. 
 
Problemet med de nya reglerna i bokföringslagen är att veta om de verkligen medför 
en förenkling för de enskilda näringsidkarna och om denna vägledning är tillräcklig 
som manual. Eftersom propositionen säger att arbetsbörda och kostnader inte kommer 
att öka är frågan därför också om detta stämmer. Syftet med uppsatsen är således att 
undersöka vad redovisningskonsulter har för uppfattning om de nya reglerna och vad 
de tror att konsekvenserna blir. 
 
Vår undersökning baserades på en kvalitativ metod där vi intervjuade fyra 
respondenter, som dagligen arbetar med bland annat redovisningsfrågor. I det 
empiriska material vi genom intervjuerna fick fram kunde vi utläsa att de flesta 
respondenter uppfattar syftet med ändringarna i bokföringslagen som bra, men att de 
ändå inte kommer att medföra någon större förenkling för enskilda näringsidkare. 
Respondenterna tror också att reglerna kommer att medföra mer arbete och större 
kostnader för näringsidkaren, eftersom fler näringsidkare kommer att behöva söka 
hjälp. Respondenterna tycker heller inte att vägledningen är förståelig för någon som 
inte har ekonomisk utbildning och att den därför inte kommer att vara till hjälp för den 
enskilde näringsidkaren. 
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1. Inledning 
 
 
I detta avsnitt introduceras läsaren till vår uppsats. Här beskriver vi bakgrunden till 
och syftet med uppsatsen. Vi redogör också för varför vi valt detta ämne och vilka 
avgränsningar som uppsatsen har. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Enligt Regeringens proposition (2005/06:116) är grundtanken med 
redovisningslagstiftningen att alla företag ska tillämpa samma redovisningsprinciper 
så långt det är möjligt. I denna proposition gavs dock förslag på att ställa mindre 
stränga krav på bland annat verksamheter som bedrivs under personligt ansvar. 
Anledningen till detta angav regeringen vara att denna grupp av företag har ett 
begränsat antal intressenter och att ansvaret för företagets skulder ligger på företagets 
ägare. I propositionen konstaterades också att det tidigare regelverket är svårt att 
överblicka och att många regler är komplicerade. Regeringen ansåg därför att reglerna 
borde göras om så att de blir enklare och mer överskådliga. De bedömde vidare att 
gränsvärdena i redovisnings- och revisionslagstiftningen borde samordnas så att små- 
och medelstora företag ges mindre betungande regler än de större företagen.   
 
Bokföringsnämnden (www.bfn.se) beskriver att från och med 1 januari 2007 gäller 
nya bokföringsregler som stadgar att alla verksamheter ska avsluta sina räkenskaper 
med årsbokslut. Det finns dock, enligt de nya reglerna, möjlighet för mindre företag 
att upprätta ett förenklat årsbokslut. Reglerna om detta finns sedan årsskiftet 
lagstiftade i bokföringslagen (1999:1078) och ska endast tillämpas på räkenskapsår 
som påbörjas efter 31 december 2006. Tidigare regler delade in företag i 
bokslutsföretag och icke bokslutsföretag (prop. 2005/2006:116). Enligt dessa äldre 
regler behövde enskilda näringsidkare bara avsluta sina räkenskaper med ett 
årsbokslut om deras årliga nettoomsättning i företaget normalt översteg tjugo 
prisbasbelopp1.  
 
Bokföringsnämnden (www.bfn.se) har nu gett ut ett allmänt råd med tillhörande 
vägledning för enskilda näringsidkare som väljer att upprätta det förenklade 
årsbokslutet. En näringsidkare som väljer att upprätta ett sådant förenklat årsbokslut 
måste följa detta allmänna råd. De näringsidkare som väljer att upprätta ett årsbokslut, 
dvs. inte förenklat, ska följa reglerna i bokföringslagen och normgivningen för 
årsbokslut. 
 
Enligt SCB:s hemsida (www.scb.se/foretagsregistret) fanns det 519 963 registrerade 
enskilda näringsidkare i Sverige år 2006. Det finns alltså anledning att tro att många 
enskilda näringsidkare kommer att bli berörda av de nya reglerna. Först kan vi 
konstatera att en grupp enskilda näringsidkare som, enligt tidigare bestämmelser i 
bokföringslagen (1999:1078), har upprättat årsbokslut då deras nettoomsättning 
överstigit 20 prisbasbelopp nu kan komma att ha möjlighet att istället upprätta ett 
                                                      
1 39 700 kronor (2006) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
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förenklat årsbokslut. Vi kan också konstatera att en grupp enskilda näringsidkare som 
tidigare inte behövt upprätta något årsbokslut nu blir tvungna till detta. De sistnämnda 
måste då göra ett val huruvida de vill upprätta årsbokslut eller förenklat årsbokslut. En 
tredje grupp av enskilda näringsidkare är de som tidigare varit skyldiga att upprätta en 
årsredovisning. Denna skyldighet inträder, enligt lydelsen i bokföringslagen före 1 
januari 2007, när den enskilde näringsidkaren är ett bokslutsföretag och antalet 
anställda under de två senaste åren har varit fler än tio eller tillgångarnas nettovärde 
uppgår till mer än 24 miljoner kronor. Följden av den nya lagstiftningen blir då att 
vissa av dessa enskilda företag som tidigare varit tvingade att upprätta en 
årsredovisning inte längre har detta krav på sig. Istället kan de, om de faller inom 
gränsvärdena för mindre företag, välja att upprätta endast årsbokslut.  
 
I regeringens proposition (2005/06:116) går det att läsa att de nya reglerna är tänkta 
att i framtiden göra det enklare för mindre och medelstora företag att tillämpa 
reglerna. I propositionen skrivs det också att de nya gränsvärdena, tillsammans med 
andra förändringar, kommer att leda till en minskad administrativ börda för företagen. 
Vidare skrivs det i propositionen att trots att flertalet näringsidkare tidigare inte 
behövt göra årsbokslut så kommer de inte att drabbas av merarbete i och med det nya 
förslaget. Detta motiverar de med att företagarna tidigare ändå varit tvungna att 
sammanställa ett slags bokslut på deklarationsblanketten eftersom enskilda 
näringsidkare är tvungna att deklarera sin inkomst till Skatteverket. Det menas i 
propositionen att då Skatteverket tillsammans med Bokföringsnämnden kommer att ta 
fram riktlinjer för ett förenklat årsbokslut så kommer inte uppgiftsbördan för 
företagaren att öka. Då alla företag, i samband med de nya reglerna, kommer att vara 
bokslutsskyldiga, menas det i propositionen att en företagare aldrig behöver fundera 
över huruvida denne omfattas av reglerna eller inte. Tidigare var företagaren tvungen 
att fastställa om denne hade en nettoomsättning som översteg 20 prisbasbelopp. 
 

1.2 Ämnesval 
 
Vid valet av uppsatsämne, kände vi att vi ville undersöka något relativt nytt inom 
redovisning som inte berörts i någon större utsträckning. I och med att 
bokföringslagen (1999:1078) nu har ändrats för att förenkla bokföringen och 
avslutandet av bokföringen för bland andra enskilda näringsidkare, ansåg vi att det 
skulle vara intressant att undersöka hur lagen har förändrats och vad konsekvenserna 
blir av detta. Vi ansåg också att det finns ett värde i att undersöka hur den nya lagen 
och vad den medför uppfattas av redovisningskonsulter. 

1.3 Problemformulering 
 
Som vi beskrivit i bakgrunden sågs det tidigare regelverket som komplicerat och att 
de därför borde göras om. I och med ändringarna i bokföringslagen har 
Bokföringsnämnden gett ut en vägledning med allmänna råd för enskilda 
näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Problemet med de nya reglerna i 
bokföringslagen är att veta om de verkligen medför en förenkling för de enskilda 
näringsidkarna och om denna vägledning är tillräcklig som manual. I 
problembakgrunden kan det också utläsas att uppgiftsbördan inte tros kommer att öka 
eftersom alla enskilda näringsidkare tidigare har deklarerat. Frågan är därför också om 
detta stämmer. 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad redovisningskonsulter har för uppfattning 
om de nya reglerna och vad de tror att konsekvenserna blir. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
De ändrade reglerna om årsbokslut gäller även bland annat handelsbolag med endast 
fysiska delägare, ideella föreningar och vissa stiftelser. Vi kommer dock att begränsa 
oss till enskilda näringsidkare. Vi kommer heller inte att undersöka alla förändringar i 
bokföringslagen eller några av förändringarna i årsredovisningslagen. 
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2. Metod 
 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur vi har samlat in referensram och empiri. Slutligen 
diskuteras trovärdigheten i vår undersökning. 
 
 

2.1 Deduktiv och induktiv ansats 
 
Ett av metodikens problem är, enligt Jacobsen (2002), att fastställa vilken ansats som 
är bäst lämpad för att återge verkligheten. Jacobsen beskriver deduktion som en ansats 
där forskaren först samlar in teori för att skapa sig en uppfattning om verkligheten och 
sedan samlar in empiri om densamma för att se om detta överensstämmer med 
verkligheten. Patel och Davidson (2003) menar, liksom Jacobsen (2002), att en 
forskare som arbetar deduktivt utgår från teorier för att forma hypoteser som 
forskaren sedan testar empiriskt. Patel och Davidson menar vidare ett en deduktiv 
ansats innebär högre objektivitet i forskningen, eftersom den grundas på redan 
befintlig teori. Samtidigt påpekar de att det finns en risk för att teorin hindrar 
forskaren från att upptäcka något intressant, eftersom denne inte kan grunda 
upptäckten på teorin. Den deduktiva ansatsen kritiseras för att den leder forskaren till 
att enbart samla in information som denne anser vara relevant och viktig information 
kan då förbises, beskriver Jacobsen (2002). Eftersom det inte fanns någon befintlig 
teori om redovisningskonsulters åsikter om konsekvenserna av ändringarna i 
bokföringslagen, kunde vi inte använda oss av en deduktiv ansats. Hade det funnits 
sådan teori skulle vi kunnat undersöka om den stämde med verkligheten. 
 
Jacobsen (2002) beskriver induktion som en ansats där forskaren först samlar in 
empiri, helt utan förkunskaper om verkligheten, för att sedan formulera teorier med 
hjälp av den insamlade empirin. Kritik mot den induktiva ansatsen är att det är svårt 
för forskaren att undersöka verkligheten helt utan förutfattade meningar. Även Patel 
och Davidson (2003) menar att induktion innebär att forskaren utgår från empiriskt 
material utan att använda teori som grund. Forskarens syfte blir att forma en ny teori 
av de empiriska undersökningar som denne genomför. Nackdelen med en induktiv 
ansats är enligt Patel och Davidson att forskaren lägger värderingar i den nya teorin 
och att teorin därmed inte alltid blir tillförlitlig. De menar vidare att en forskare med 
en induktiv ansats ofta använder sig av kvalitativ empiri och att dennes slutsatser 
därför kan bli svåra att generalisera. Eftersom ingen befintlig teori fanns om 
redovisningskonsulters åsikter om konsekvenserna av ändringarna i bokföringslagen 
var vi tvungna att först samla empiriskt material och sedan utveckla en slags teori om 
det. Därför är vår undersökning induktiv. 
 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) innebär en kvantitativ metod att forskaren gör 
mätningar på det material som denne har samlat in med syfte att generalisera. 
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Kvalitativ forskning är forskning där andra variabler undersöks, ofta enskilda åsikter 
som tagits fram genom intervjuer av något slag.  
 
En kvantitativ metod är enligt Jacobsen (2002) lämplig då forskaren har relativt god 
förkunskap om ämnet som ämnas undersökas. Metoden är också lämplig då forskaren 
vill beskriva omfattningen eller frekvensen av ett fenomen. Fördelar med den 
kvantitativa metoden är att informationen lätt kan standardiseras dvs. att många 
enheter undersöks och generaliseras.  Nackdelar är istället att undersökaren får svårt 
att gå in på djupet i sin undersökning då individuella variationer i en grupp inte kan 
tas fram. Denna ansats har ofta en svag intern validitet då det aldrig kan garanteras att 
den som svarar på undersökningen har samma uppfattning som undersökaren om vad 
som är relevant. En vanlig kvantitativ insamlingsmetod är enligt Jacobsen 
enkätundersökningar. Vi har inte använts oss av en kvantitativ metod, eftersom vårt 
syfte inte var att generalisera. Vi har heller inte samlat in vårt empiriska material med 
hjälp av en kvantitativ insamlingsmetod. 
 
En kvalitativ metod är enligt Jacobsen (2002) lämplig att använda då forskaren vill 
skapa klarhet i hur människor tolkar och förstår en given situation för att sedan få 
fram en beskrivning av situationen. Metoden är också lämplig när problemställningen 
är oklar och forskaren är i behov av flexibilitet i undersökningen. En kvalitativ metod 
har enligt Jacobsen öppenhet som nyckelord. Med denna metod sätts få begränsningar 
på svar som kan fås från en uppgiftslämnare då forskaren inte ställer frågor med 
bestämda svarsalternativ. Öppenheten betyder också att forskaren inte helt i förväg 
bestämt vad som söks. Den kvalitativa metoden är också flexibel då forskaren kan 
ändra i problemställningen och insamlingsmetoden under arbetets gång. Jacobsen 
beskriver vidare att nackdelar med den kvalitativa metoden kan vara att den är 
resurskrävande. Forskaren bör därför intervjua endast ett fåtal enheter men istället 
använda sig av många variabler, dvs. många frågor. Detta leder till att en kvalitativ 
undersökning inte kan generaliseras då dessa få enheters svar inte säkert kan sägas 
vara representativa för andra än dem själva. Insamlingen kan bland annat genomföras 
genom intervjuer, antingen individuellt eller i grupp. Enligt vad som beskrivits ovan 
står det klart att vår undersökning är kvalitativ, eftersom vi har undersökt 
redovisningskonsulters åsikter. Vi har också samlat empiri genom intervjuer. 
 

2.3 Datainsamling 
 
Som vi beskrev ovan är intervjuer en vanlig kvalitativ insamlingsmetod och vi har 
samlat in vårt empiriska material på detta sätt. Vi har också ägnat oss åt sedvanliga 
litteraturstudier för att få en referensram. Vi kommer nedan att beskriva och motivera 
hur vi har gått till väga.   
 

2.3.1 Intervjuer 
 
Den individuella intervjun kan enligt Jacobsen (2002) liknas vid ett vanligt samtal 
mellan forskaren och respondenten. Sådana intervjuer är lämpliga att använda när 
forskaren vill få enskilda åsikter om och tolkningar av det som undersöks. Detta 
stämde bra överens med vårt problem och syfte. 
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Jacobsen (2002) beskriver att individuella intervjuer kan ske via telefon eller ansikte 
mot ansikte. Fördelen med telefonintervjuer är att respondenten inte påverkas av att 
forskarens fysiska närvaro. Det finns dock undersökningar, påpekar Jacobsen, som 
visar att det är lättare att ljuga under en telefonintervju. Fördelar med intervju ansikte 
mot ansikte är att forskaren kan skapa en personlig kontakt med respondenten och att 
forskaren kan tolka kroppsspråk och mimik. Vi ansåg att fördelarna med en personlig 
intervju övervägde och vi samlade därför in vårt empiriska material på det viset.  
  

2.3.2 Litteraturstudier 
 
Enligt Ejvegård (2003) är litteratur allt tryckt material som kan användas för att 
fördjupa sig i ett specifikt ämne. För att ta reda på med vad och hur en 
redovisningskonsult arbetar var vi tvungna att leta information på Internet, eftersom vi 
inte kunde hitta sådan information i tryck. Vi har primärt använt oss av lagtext och 
förarbeten för att få en överblick över ändringarna i bokföringslagen och för att förstå 
syftet med ändringarna. Vi använde oss också av litteratur om bokföringslagen. Vissa 
informationsbroschyrer och blanketter från Skatteverket användes också. 
 

2.4 Urval av respondenter 
 
Vi har avgränsat undersökningen till hur enskilda näringsidkare påverkas av 
ändringarna i bokföringslagen och vi valde respondenter därefter. Anledningen till att 
vi inte intervjuade enskilda näringsidkare var att alla enskilda firmor inte finns 
registrerade och att det därför var svårt för oss att ta kontakt med ägarna. Vi valde 
därför att intervjua redovisningskonsulter, eftersom de troligen kommer att stöta på 
lagändringarna mest. Vi intervjuade fyra respondenter.  
 
Vi tog kontakt med respondenterna efter att ha letat efter redovisningskonsulter på 
Internet. Vi hittade två respondenter i Kristinehamn och två respondenter i Karlstad. 
De flesta arbetar på större byråer som inte bara handskas med redovisning utan också 
med revision. Utförligare presentation av respondenterna följer nedan. 
 

2.5 Genomförande av intervjuer  
 
Efter att ha tagit kontakt med respondenterna bokade vi in intervjutillfällen och 
skickade intervjufrågorna i förväg, enligt respondenternas önskemål. Under 
intervjuerna använde vi oss av både bandspelare och anteckningar. 
 
En intervju genomfördes med Åsa Appelgren på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
Kristinehamn. Hon började arbeta på Öhrlings 1989 och blev nyligen auktoriserad 
redovisningskonsult. Åsa arbetar mest med mindre aktiebolag men även några 
enskilda firmor. Hon sköter mest bokslutsarbetet, men reviderar ibland.  
 
En intervju genomfördes med Jan Westerlund på BDO i Hagfors/Karlstad. Han har 
arbetat på BDO sedan 2001, mestadels med bokslut och skattekonsultation. Jan är inte 
auktoriserad men är medlem i SRF. Jan arbetar till 80 % med aktiebolag och även 
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med enskilda firmor och handelsbolag. Storleken på företagen är väldigt varierande, 
en del har knappt någon verksamhet medan andra har en omsättning på 60 – 70 
miljoner. 
 
En intervju genomfördes med Anna-Stina Johnson på LRF Konsult i Kristinehamn. 
Hon arbetar med redovisning och bokslut för mindre företag, både aktiebolag och 
enskilda firmor. Anna-Stina arbetar till hälften med enskild firma och till hälften med 
aktiebolag. De enskilda företagen är oftast ganska små, och har oftast en omsättning 
under miljonen. Aktiebolagen har ofta en omsättning under tre miljoner. Anna-Stina 
är auktoriserad redovisningskonsult. 
 
En intervju genomfördes med Marianne Widström på Lindebergs Grant Thornton i 
Karlstad. Hon har arbetat på byrån sedan 2000 och arbetar främst med bokslut, 
årsredovisningar, deklarationer och konsultation i ägarledda aktiebolag. Storleken på 
företagen varierar, men omsättningen ligger mellan 20 – 150 miljoner. Marianne är 
inte auktoriserad.  
 
I empiriavsnittet behandlas respondenternas svar utan inbördes ordning. 
 

2.6 Trovärdighetsdiskussion 
 
Jacobsen (2002) menar att empirin ska vara giltig och relevant, vilket betyder att 
forskaren mätt det denne avsett. Giltigheten kallas för extern validitet och mäter i 
vilken utsträckning undersökningen kan generaliseras. Undersökningen ska också 
vara relevant, ha intern validitet, för andra än endast forskaren.  
 
En undersökning ska också vara tillförlitlig och trovärdig, enligt Jacobsen (2002). Det 
betyder att den ska ha reliabilitet. Reliabilitet innebär att undersökningen inte 
innehåller uppenbara mätfel och att ytterligare en undersökning ska ge ungefär samma 
resultat.  
 
Eftersom vi inte hade någon avsikt att generalisera vår undersökning kan vi säga att 
vår uppsats har en låg extern validitet, enligt den metodlitteratur vi har studerat. 
Däremot har uppsatsen en hög intern validitet eftersom vi har undersökt något som är 
relevant för andra förutom oss. Det är möjligt att någon annan vill veta vad de 
förväntade konsekvenserna blir av just denna lagändring. 
 
Vi har använt oss av de senaste tillgängliga upplagorna i våra litteraturstudier. 
Dessutom har vi i stor utsträckning använt oss av lagtext och förarbeten, vilka vi tror 
är mycket pålitliga källor. Reliabiliteten kan kanske kritiseras i den mån att vår 
undersökning inte helt kan genomföras igen med samma resultat. Detta eftersom 
människor av natur sällan har samma åsikter om ett visst ämne. För övrigt överlämnar 
vi bedömningen av reliabiliteten till läsaren. 
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3. Referensram 
 
 
I detta avsnitt beskriver vi bland annat relevant information om enskild 
näringsverksamhet, bokföringslagstiftningen och redovisningskonsultens arbete. Vissa 
skattefrågor som följer av lagändringarna beskrivs också i detta avsnitt.  
 
 

3.1 Enskild näringsverksamhet 
 
Enskild näringsverksamhet, också kallad enskild firma, är den vanligaste formen att 
bedriva företag i Sverige idag. En enskild näringsverksamhet ägs av en privatperson 
och kan endast drivas gemensamt med maka/make eller sambo som personen har 
gemensamma barn med. En enskild firma är en fysisk person och detta innebär att 
näringsidkaren har ett obegränsat ansvar för företagets skulder. Det görs då ingen 
skillnad mellan företagarens privata ekonomi och företagets ekonomi. Det är frivilligt 
att registrera sin enskilda näringsverksamhet hos Bolagsverket och om inte denna 
registrering sker finns företaget endast med i Skatteverkets företagarregister. 
Verksamheten måste registreras i detta register och blir det automatiskt i samband 
med den första deklarationen. Från 1 januari 2007 är enskilda näringsverksamheter 
som är skyldiga att upprätta årsredovisning tvungna att registreras i Bolagsverkets 
handelsregister. Fördelen med att registrera sin näringsverksamhet i handelsregistret 
är att det ges ett skydd mot företagsnamnet (Lundén, 2007). 
 
Om en person har flera näringsverksamheter räknas de vid beskattningen som en och 
samma verksamhet. Detta leder till att överskott från en verksamhet kan kvittas mot 
underskott i en annan verksamhet. I en enskild näringsverksamhet är det den 
skattemässiga vinsten som beskattas med kommunal och statlig inkomstskatt. Den 
skattemässiga vinsten påverkas av reglerna om räntefördelning, periodiseringsfond 
och expansionsfond (Lundén, 2007). 
 

3.2 Företagskategorier 
 
I februari 2004 fattade Bokföringsnämnden (www.bfn.se) ett beslut som innebar ny 
normgivning. Detta innebär att regler för fyra kategorier av företag kommer att tas 
fram. Bokföringsnämnden konstaterar att deras arbete hittills inriktat sig på att 
anpassa de internationella redovisningsreglerna för de onoterade företagen. 
Bokföringsnämnden menar att detta arbete har lett till att reglerna har blivit 
omfattande för de mindre företagen. Deras plan med arbetet var att det ska finnas fyra 
olika regelverk tillgängliga, ett för respektive företagskategori. De menar att ett 
företag, utifrån företagsform eller storlek, ska passas in i en av kategorierna. Ett 
företag får sedan välja att tillämpa ett mer avancerat regelverk än det som företaget 
utifrån sin företagsform eller storlek ska tillämpa. Kravet är dock att företaget då 
måste tillämpa alla regler som gäller för den kategorin samt att alla företag inom en 
koncern måste tillhöra samma kategori. 
 

 11



Bokföringsnämnden (www.bfn.se) beskriver att den första kategorin, K1, omfattar 
enskilda näringsidkare som normalt har en nettoomsättning som uppgår till högst 3 
miljoner kronor och väljer att göra ett förenklat årsbokslut. Enskilda näringsidkare 
som upprättar förenklat årsbokslut ska använda sig av de allmänna råd med 
tillhörande vägledning som Bokföringsnämnden utgivit. Dessa regler är utformade i 
enlighet med de nya skatteregler angående enskild näringsidkare som upprättar 
förenklat årsbokslut. Bokföringsnämnden har tillsammans med Skatteverket gett ut en 
broschyr2 som visar hur ett förenklat årsbokslut ska upprättas. Samtliga nya regler 
trädde i kraft 1 januari 2007 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter 31 
december 2006. K1 omfattar också handelsbolag med endast fysiska personer som 
delägare samt ideella föreningar med en nettoomsättning som normalt uppgår till 
högst 3 miljoner kronor. För denna grupp av företag har Bokföringsnämnden dock 
inte gett ut någon normgivning och det allmänna rådet med tillhörande vägledning 
som finns för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut kan inte 
användas. Förklaringen till detta är, enligt Bokföringsnämnden, att de 
förenklingsregler som finns i skattelagstiftningen endast gäller för enskilda 
näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Handelsbolag med fysiska delägare 
ska istället för vägledningen tillämpa bokföringslagen och annan gällande lagstiftning 
och allmänna råd.  
 
Den andra kategorin, K2, kommer att omfatta mindre aktiebolag och ekonomiska 
föreningar samt enskilda näringsidkare och handelsbolag som inte kan eller vill 
omfattas av den första kategorin (www.bfn.se). Bokföringsnämnden beskriver att de 
arbetar med att minska antalet regler för denna grupp och att samla dessa regler i 
allmänna råd. I februari 2007 skickades ett utkast på vägledning innehållande 
allmänna råd på remiss och framtiden får således utvisa hur ärendet utvecklas. 
 
Den tredje kategorin, K3, kommer att omfatta sådana företag som inte klassas som 
små, men som inte heller är tillräckligt stora för att behöva tillämpa IFRS-reglerna. 
Bokföringsnämnden håller på att utveckla allmänna råd även för denna grupp av 
företag (www.bfn.se).  
 
Den fjärde kategorin, K4, kommer att omfatta sådana företag som ska tillämpa IFRS-
reglerna (www.bfn.se). Enligt Broberg och Stuart Bouvin (2006) kommer detta i 
första hand att gälla noterade företag. 
 

3.3 Gränsvärden  
 
Det är gränsvärden som, från och med 1 januari 2007, avgör om ett företag ska räknas 
som mindre eller större och om en koncern ska räknas som mindre eller större 
(www.bfn.se). Det har betydelse för företaget eller koncernen om det är mindre eller 
större då det är olika regler som ska tillämpas för respektive storlek.  
Bokföringsnämnden har gett ut ett allmänt råd med tillhörande vägledning angående 
gränsvärden som också trädde i kraft 1 januari 2007. I det allmänna rådet stadgas det 
att det ska tillämpas av alla som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen 
(1999:1078). Bokföringsnämnden skriver i sin vägledning för gränsvärden 
(www.bfn.se) att gränsvärdena har betydelse i bokföringslagen då dessa avgör om 

                                                      
2 Bokföring, bokslut och deklaration- del 1, SKV 282 
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företaget ska upprätta årsredovisning eller endast årsbokslut. Enligt Broberg och 
Stuart Bouvin (2006) ska exempelvis ett större företag alltid avsluta sin bokföring 
med en årsredovisning. I årsredovisningslagen (1995:1554) har gränsvärdet betydelse 
då det bland annat påverkar vilka tilläggsupplysningar som företaget ska lämna i sin 
årsredovisning (www.bfn.se). Beräkningen av gränsvärdet utgår från företagets 
medelantal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Dessa gränsvärden 
kommer att beskrivas utförligare nedan under avsnittet om bokföringslagen. 
 
I en proposition från regeringen (2005/06:116) menas det att de gränsvärden som 
finns i lagstiftningen före 1 januari 2007 brister i överskådlighet och konsekvens och 
att de bör ändras. Bristerna gör att de blir svåra att tillämpa och gränsvärdena bör 
framförallt, enligt propositionen, bli enklare att tillämpa för mindre och medelstora 
företag. Då komplexiteten ökat i samband med nya internationella redovisningsregler, 
ökar också behovet av väl genomtänkta gränsvärden. Syftet är, enligt propositionen, 
att sätta gränsvärdena så att små- och medelstora företag undantas från betungande 
regler. Dessa gränsvärden är också nödvändiga för Bokföringsnämndens indelning av 
företagskategorier. I lagstiftningen före 1 januari 2007 uttrycks gränsvärden i 
prisbasbelopp och en nackdel med detta, enligt propositionen, är att det blir svårt för 
den som ska tillämpa lagen att utläsa gränsvärdet. Det förordas alltså i propositionen 
att gränsvärden bör uttryckas i fasta penningvärden.  I propositionen menas det dock 
att det inte räcker med att ändra gränsvärdena för att få en enklare 
redovisningslagstiftning utan att de materiella reglerna också måste ses över.  
 

3.4 Bokföringslagen 
 
Westermark (2005) beskriver att bokföringslagstiftningen utvecklades redan år 1855, 
men att den på den tiden var en förordning angående handelsböcker och 
handelsräkningar. Förordningen reglerade vilka verksamheter som skulle föra bok och 
det fanns strikta regler om hur bokföringen skulle se ut. Denna gamla förordning 
gällde ända in på 1930-talet. År 1929 kom dock den första riktiga bokföringslagen 
(1929:117), som innehöll ungefär samma regler som den gamla med undantag för 
principen att bokföringen skulle upprättas enligt allmänna bokföringsgrunder och god 
köpmannased. År 1976 kom ytterligare en ny bokföringslag (1976:125) som 
klargjorde bokslutets innehåll och form. Bland annat infördes mallar för hur resultat- 
och balansräkning skulle se ut samt vissa värderingsprinciper.  År 1999 kom 
ytterligare en ny bokföringslag (1999:1078) vilken fortfarande gäller idag. I avsnitten 
nedan beskrivs denna lag mer utförligt. Westermark (2005) noterar att 
bokföringslagen (1999:1078) innehåller likvärdiga regleringar som den ursprungliga 
förordningen från år 1855, eftersom värderingsprinciper och utseendeprinciper på 
resultat- och balansräkning numera finns reglerat i årsredovisningslagen (1995:1554). 
 
Enligt lagen (2006:874) om ändring i bokföringslagen trädde nya bestämmelser i 
bokföringslagen (1999:1078) i kraft den 1 januari 2007 och ska tillämpas på 
räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2006 eller senare. En skrivelse 
från regeringen (2004/05:48) beskriver att anledningen till förändringen i dessa nya 
bestämmelser är att det ska bli billigare, snabbare och enklare för företagen att följa 
reglerna om löpande bokföring, årsbokslut och arkivering. Den administrativa bördan 
bör minskas för företagen, menas det i skrivelsen. Administrativ börda definieras som: 
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”företagens kostnader för att upprätta, lagra eller överföra 
information eller uppgifter som föranletts av krav i lagar, 
förordningar och myndigheters föreskrifter eller anvisningar i 
allmänna råd” (skr. 2004/05:48 s. 3).  

 
 
Nedan kommer vi att beskriva hur bestämmelserna sett ut före 1 januari 2007 samt 
efter samma datum. Vi redogör inte för alla förändringar utan endast för de som vi 
anser har betydelse för den enskilde näringsidkaren och för vår undersökning. 
 

3.4.1 Bokföringsskyldighet och bokslut 
 
Enligt bokföringslagen (1999:1078) är juridiska personer bokföringsskyldiga med 
undantag för ideella föreningar och stiftelser som inte kommer upp i vissa 
gränsvärden. Staten och kommuner är inte heller bokföringsskyldiga enligt 
bokföringslagen. Fysiska personer som driver näringsverksamhet är alltid 
bokföringsskyldiga. Gruppen av bokföringsskyldiga är fortfarande densamma och har 
alltså inte förändrats i de nya bestämmelserna som trädde ikraft 1 januari 2007. 
 
Enligt bestämmelserna före 1 januari 2007 var vissa av de verksamheter som var 
bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen också tvungna att avsluta sina räkenskaper 
med antingen ett bokslut eller en årsredovisning. Dessa verksamheter kallades 
bokslutsföretag och definierades enligt dåvarande bestämmelser i bokföringslagen 
enligt följande:  
 
 
1:2:3 BFL Tidigare  lydelse 

 
bokslutsföretag: företag som tillhör någon eller några av 
följande kategorier 
a) aktiebolag, 
b) ekonomiska föreningar 
c) handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är 
delägare, 
d) företag som omfattas av lagen (1995:1559) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, 
e) stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, 
f) företag som är moderföretag i en koncern, 
g) företag i vilka den årliga nettoomsättningen normalt 
uppgår till mer än ett belopp motsvarande tjugo 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
som gällde under den sista månaden av räkenskapsåret. 

 
 
Detta betydde att enskilda näringsidkare enligt bokföringslagen (1999:1078) bara var 
skyldiga att avsluta räkenskaperna om de hade en nettoomsättning på mer än tjugo 

 14



prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2006 var 39700 och summan blev då 794 000 
kronor (www.skv.se). 
 
Denna definition av bokslutsföretag i 1 kap. 2 § i bokföringslagen (1999:1078) har nu 
alltså tagits bort. Detta innebär att alla verksamheter som är bokföringsskyldiga enligt 
lagen nu ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning eller med ett årsbokslut.  
 
I propositionen (2005/06:116) framkommer att de flesta remissinstanserna inte hade 
något att invända mot förslaget att alla verksamheter ska avsluta sina räkenskaper med 
åtminstone ett årsbokslut. Endast en remissinstans (Konstnärliga och Litterära 
Yrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS) var emot förslaget och ansåg att det var 
administrativt betungande. Det menades i propositionen, som försvar till detta, att en 
enskild näringsidkare inte drabbas av något merarbete då de ändå alltid behövt 
upprätta ett bokslut i samband med deklarationen. Det menades vidare att det som är 
viktigt är att den enskilde näringsidkaren inte behöver komplettera det bokslut, som 
alltid måste upprättas, med ytterligare justeringar och tillägg. En annan fördel med att 
låta alla företag vara bokslutsskyldiga är att gränsvärdet på 20 prisbasbelopp kan tas 
bort och det blir därmed enklare för företagaren då denne inte behöver fundera över 
om bokslutsskyldighet föreligger, menades det i propositionen. 
 
Det framgick också av bokföringslagen (1999:1078) vilka verksamheter som före 1 
januari 2007 skulle avsluta räkenskaperna med en årsredovisning respektive ett 
årsbokslut: 
 
 
6:1 BFL Tidigare lydelse 

 
Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier 
skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en 
årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §: 
1. aktiebolag, 
2. ekonomiska föreningar 
3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är 
delägare,  
4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, 
5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock 
inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till 
förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som 
är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första 
stycket, 
6. bokslutsföretag i vilka 
a) antalet anställda i verksamheten under de senaste två 
räkenskapsåren i medeltal har uppgått till mer än tio, eller 
b) nettovärdet av tillgångarna i verksamheten enligt en 
balansräkning för räkenskapsåret uppgår till mer än 24 
miljoner kronor, 

  7. företag som är moderföretag i en koncern om 
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a) antalet anställda hos koncernföretagen under de senaste 
två räkenskapsåren i medeltal uppgått till mer än tio, eller 
b) nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt 
balansräkningarna för koncernföretagens senaste 
räkenskapsår, på moderföretagets balansdag uppgår till mer 
än 24 miljoner kronor. 

 
 
6:3 BFL Tidigare lydelse 
 

Andra bokslutsföretag än sådana som avses i 1 § skall, om de 
inte upprättar årsredovisning, för varje räkenskapsår avsluta 
den löpande bokföringen med ett årsbokslut enligt 4 §. 

 
 
En enskild näringsidkare kunde alltså komma att behöva upprätta en årsredovisning 
om denne hade mer än tio anställda de senaste två åren eller hade tillgångar till ett 
värde av mer än 24 miljoner kronor det senaste året. Med andra ord behövde ingen 
årsredovisning upprättas om den enskilde näringsidkaren hade nio anställda ett år och 
tio anställda året efter, så länge tillgångarna inte översteg 24 miljoner kronor. Dock 
var en sådan enskild näringsidkare tvungen att upprätta ett årsbokslut, om 
nettoomsättningen uppgick till mer än tjugo prisbasbelopp. 
 
Vilka verksamheter som från och med 1 januari 2007 ska upprätta vad framkommer 
nedan: 
 
 
6.1 BFL Ny lydelse 

 
Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier 
skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en 
årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §: 

  1. aktiebolag, 
  2. ekonomiska föreningar, 

3. handelsbolag där en eller flera juridiska personer är 
delägare, 
4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 
lagen (1995:1560) om  årsredovisning i försäkringsföretag, 
5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock 
inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till 
förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som 
är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första 
stycket, 

  6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av 
de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och 
ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 
miljoner kronor, 
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c) företagets redovisade nettoomsättning har vart och ett av 
de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner 
kronor, 
7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller 
mer än ett av följande villkor: 
a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett 
av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för 
vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer 
än 25 miljoner kronor, 
c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har uppgått 
till mer än 50 miljoner kronor. 

 
 
6:3 BFL Ny lydelse 

 
Andra företag än sådana som avses i 1 § skall, om de inte 
upprättar årsredovisning, för varje räkenskapsår avsluta den 
löpande bokföringen med ett årsbokslut. 

Årsbokslutet skall upprättas i enligt 4-9 §§. Företag i 
vilket den årliga nettoomsättningen uppgår till högst 3 
miljoner kronor och som inte är skyldig att upprätta 
årsredovisning enligt 1 § får upprätta årsbokslutet i 
förenklad form enligt 10 §. 

 
 
Enligt ovan är det i 6 kap. 1 § punkterna 6 och 7 i bokföringslagen (1999:1078) som 
det har skett större förändringar. En enskild näringsidkare ska fortfarande upprätta en 
årsredovisning om företaget uppfyller vissa villkor, men dessa gränsvärden är nu 
högre än i den tidigare bokföringslagen. Anledningen till att gränsvärdet höjts är 
enligt propositionen (2005/06:116) att den tidigare var alltför låg. De nya 
gränsvärdena har också utformats med utgångspunkt i ett EG-direktiv och har satts så 
pass högt att de medför reella förenklingar för företag.  
 

3.4.2 Det förenklade årsbokslutet 
 
En annan ändring har skett i 6 kap. 3 § i bokföringslagen som stadgar, förutom att 
näringsidkare som inte ska upprätta en årsredovisning istället ska upprätta ett 
årsbokslut, att en enskild näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner 
kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt bokslut. Syftet med 
denna gräns är enligt propositionen (2005/06:116) att matcha gränsen för tillämpning 
av kontantmetoden. Denna metod beskrivs i ett senare avsnitt. 
 
I en skrivelse från regeringen (2004/05:48) står det att syftet med det förenklade 
årsbokslutet är att göra det enklare och snabbare för företagen att göra bokslut. Det 
menas att bestämmelserna i sin utformning före 1 januari 2007 är onödigt 
komplicerade för de minsta företagen. Även Broberg och Stuart Bouvin (2006) 
beskriver att det är tänkt att göra det enklare för företag som ska göra bokslut att följa 
reglerna. Enligt författarna var företagare tidigare tvingade att följa reglerna i 
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årsredovisningslagen (1995:1554) om de skulle upprätta årsbokslut vilket kunde göra 
det onödigt svårt för dem. De nya reglerna i kombination med Bokföringsnämndens 
allmänna råd för enskilda näringsidkare som ska göra förenklat årsbokslut kommer, 
enligt skrivelsen, att förstärka denna förenklingseffekt. I en senare skrivelse från 
regeringen (2005/06:49) skrivs det att en förbättring av lagar och författningar leder 
till ökad konkurrenskraft och tillväxt för företagen. Förklaringen till detta är, enligt 
skrivelsen, att enklare lagstiftning ökar företagens tid och resurser. 
 
 
6:10 BFL Ny lydelse  

 
Ett förenklat årsbokslut skall bestå av en resultaträkning och 
en balansräkning. Det skall upprättas enligt god 
redovisningssed och i vanlig läsbar form. 

  
I fråga om undertecknande gäller 2 kap. 7 § 
årsredovisningslagen (1995:1554) i tillämpliga delar. 

 
 
Det går att utläsa från paragrafen ovan att ett förenklat årsbokslut ska bestå av en 
balansräkning och en resultaträkning. Enligt Broberg och Stuart Bouvin (2006) ska 
detta bokslut upprättas enligt ett uppställningsschema som Bokföringsnämnden har 
utarbetat. I Bokföringsnämndens vägledning visas en arbetsgång som kan följas då det 
förenklade årsbokslutet ska upprättas. För att denna arbetsgång ska kunna följas krävs 
att företagaren kontrollerar att kontona på balans- och resultaträkningen stämmer, 
menar Broberg och Stuart Bouvin.  
 
Enligt propositionen (2005/06:116) är meningen att bokslutet, för företag som är 
skattskyldiga, huvudsakligen ska motsvara de uppgifter som ska lämnas till 
Skatteverket i samband med deklarationen. För enskilda näringsidkare har även en 
ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) lett till att de kan använda det förenklade 
årsbokslutet som grund för beskattningen utan att behöva göra några ändringar. Det är 
denna ändring i inkomstskattelagen som lett till att vägledningen från 
Bokföringsnämnden inte kan användas av övriga K1-företag, t ex handelsbolag med 
fysiska delägare.  
 
De riktlinjer som Skatteverket gemensamt med Bokföringsnämnden tagit fram ska 
kunna användas både i bokföringen och i deklarationen. I propositionen 
(2005/06:116) skrivs det att den samordning mellan bokföring och deklaration som 
utvecklas genom samarbetet mellan Bokföringsnämnden och Skatteverket antas 
medföra att den totala uppgiftsbördan för företagaren inte kommer att öka. 
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3.4.3 Öppningsbalansräkning  
 
 
4:3 BFL Tidigare lydelse 

 
Bokslutsföretag skall utan dröjsmål upprätta en 
balansräkning, när bokföringsskyldighet inträder eller när 
grunden för sådan skyldighet ändras. 

 
 Vid upprättandet av balansräkningen gäller 6 kap. 4 § andra 

stycket i tillämpliga delar. 
 
  
4:3 BFL  Ny lydelse 

 
När bokföringsskyldighet inträder eller när grunden för 
sådan skyldighet ändras, skall företaget utan dröjsmål 
upprätta en öppningsbalansräkning. 

 
 Vid upprättandet av öppningsbalansräkningen gäller 6 kap. 4 

§ andra stycket, eller om företaget är ett sådant företag som 
avses i 6 kap. 3 § andra stycket andra meningen, 6 kap. 10 § i 
tillämpliga delar.   

 
 
Enligt den tidigare lydelsen behövde alltså en öppningsbalansräkning uppföras enbart 
av bokslutsföretag. De företag som inte var tvungna att avsluta sina räkenskaper med 
bokslut behövde således inte göra en öppningsbalansräkning. Den nya lydelsen 
stadgar att en öppningsbalansräkning ska upprättas så snart bokföringsskyldighet 
inträder. Detta är ju en konsekvens av att alla företag numera är skyldiga att avsluta 
sina räkenskaper med årsbokslut eller årsredovisning. 6 kap. 4 § andra stycket 
hänvisar till vilka bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas då 
företagaren gör årsbokslut. 6 kap. 10 § gäller de företagare som väljer att upprätta 
förenklat årsbokslut.  
 
I Bokföringsnämndens vägledning för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat 
årsbokslut (2006) går att läsa att alla tillgångar och skulder som ska bokföras enligt 
kapitel tre i vägledningen ska tas upp i öppningsbalansräkningen. De företagare som 
redan bedriver en verksamhet ska använda de värden på tillgångarna och skulderna 
som angivits i deklarationen vid föregående års utgång. Den företagare som startar en 
verksamhet i samband med att de nya reglerna börjar gälla ska ta upp tillgångarna och 
skulderna till de värden som följer av regler i kapitel sex i vägledningen.  
  
Enligt regeringens proposition (2005/06:116) blir det inget extra arbete för den som 
måste upprätta en öppningsbalansräkning då företagaren i en nystartad verksamhet 
sannolikt tidigare även gjort en inledande sammanställning över företagets tillgångar 
och skulder. 
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3.4.4 Kontantmetoden 
 
Det finns två olika metoder att välja mellan då den löpande bokföringen ska upprättas, 
faktureringsmetoden och kontantmetoden. Faktureringsmetoden ska tillämpas av alla 
större företag och är huvudmetoden enligt bokföringslagen (1999:1078). Denna metod 
innebär att alla affärshändelser bokförs löpande. Enligt faktureringsmetoden ska en 
kundfordran vara bokförd senast en månad efter leveransen, vilket inte är nödvändigt 
enligt kontantmetoden (Broberg och Stuart Bouvin, 2006). Vi lämnar här 
faktureringsmetoden och fortsätter med att beskriva kontantmetoden mer utförligt 
nedan. 
 
  
5:2:3 BFL Tidigare lydelse 
 

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. 

 
 
Här går det att utläsa att kontantmetoden tidigare fick användas av företag som inte 
var bokslutsföretag. Enligt propositionen (2005/06:116) fick bokslutsföretag bara 
använda kontantmetoden om det i företaget förekom endast ett mindre antal fakturor 
samt om fordringarna och skulderna inte uppgick till avsevärda belopp. 
Kontantmetoden har, enligt samma proposition, störst betydelse för enskilda 
näringsidkare med verksamhet av begränsad omfattning.   
 
 
5:2:3 BFL  Ny lydelse 
 

Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till 
högst tre miljoner kronor och som inte är skyldiga att 
upprätta årsredovisning enligt 6 kap. 1 § får dröja med att 
bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid 
räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda 
fordringar och skulder bokföras. 

 
 
Efter regeländringen kan de som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning och de 
som normalt har en nettoomsättning på högst tre miljoner använda kontantmetoden. 
Det finns numera ingen hänvisning till god redovisningssed. I ett senare avsnitt 
redogör vi för begreppet god redovisningssed. Enligt Broberg och Stuart Bouvin 
(2006) leder regeländringen till att fler företagare tillåts att använda kontantmetoden 
vid upprättandet av sin bokföring. De menar att det nya gränsvärdet gör att nästan alla 
enskilda näringsidkare kan använda sig av kontantmetoden. Detta är också syftet med 
gränsen på tre miljoner enligt propositionen (2005/06:116). 
 
Kontantmetoden finns beskriven i Bokföringsnämndens vägledning (2006) för 
enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Denna metod innebär att 
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företaget löpande under året bokför sådana affärshändelser som avser inbetalningar 
till och utbetalningar från företaget samt affärshändelser som avser insättningar och 
uttag. I samband med bokslutet ska övriga affärshändelser som är nödvändiga för att 
bestämma företagets resultat och ställning också bokföras. Detta betyder enligt 
Broberg och Stuart Bouvin (2006) att kund- och leverantörsfakturor bokförs först i 
samband med att betalning sker och att obetalda fordringar och skulder bokförs i 
samband med bokslutet. Övriga händelser vid bokslutet som kan påverka företagets 
resultat och ställning, och därför måste bokföras, är exempelvis förändringen av 
varulager. I det förenklade årsbokslutet får dessa händelser bokföras genom att 
förtecknas på ett bokslutsunderlag. I den broschyr (SKV 282) som 
Bokföringsnämnden gett ut tillsammans med Skatteverket visas steg för steg hur 
bokföring enligt kontantmetoden utförs. 
 
I en proposition från regeringen (2005/06:116) menade Riksåklagaren och 
Ekobrottsmyndigheten i sina remisser att det finns en risk för att ekonomisk 
brottslighet döljs eller inte upptäcks i tid av myndigheterna då kontantmetoden 
används. I samma proposition bedömdes det dock att dessa risker är begränsade. FAR 
och SRS menade i samma proposition att kontantmetoden endast ska få användas om 
det är förenligt med god redovisningssed. Det ansågs dock i propositionen att 
kopplingen till god redovisningssed skulle leda till merarbete för den 
bokföringsskyldige och att den därför borde tas bort. Den bokföringsskyldige slipper 
med denna förändring hålla sig informerad om kompletterande redovisningsnormer. I 
propositionen menades att kontantmetoden innebär en förenkling för den 
bokföringsskyldige men att metoden inte helt avspeglar aktuella förhållanden. Sådana 
förhållanden är redan uppkomna fordringar och skulder som inte föranlett betalning 
och därför inte syns i bokföringen. Dock menades det att detta inte blir något problem 
eftersom samtliga obetalda fordringar och skulder ska bokföras senast vid 
räkenskapsårets utgång. 
 

3.5 BFN:s vägledning för enskilda näringsidkare 
 
Enligt FAR (www.farkomplett.se/dokument) är denna vägledning, tillsammans med 
de hänvisningar som finns i det allmänna rådet, fullständig och innehåller alla regler 
som ett företag ska tillämpa vid upprättandet av ett förenklat årsbokslut. Enligt en 
skrivelse (2005/06:49) var målet med det allmänna rådet att förenkla regelverket, 
detta genom att få redovisningsreglerna att närma sig skattereglerna. Förenkling sker 
också, enligt skrivelsen, genom att skapa en samordnad process från kontoplan till 
deklaration, vilket vi beskriver nedan i avsnittet om BAS-kontoplanen. 
 
Bokföringsnämndens vägledning (2006) innehåller lagregler, BFN:s allmänna råd 
(BFNAR 2006:1), kommentarer till reglerna och den innehåller också exempel. De 
fysiska personer som ska upprätta ett förenklat årsbokslut ska tillämpa denna 
vägledning och reglerna i den. I vägledningen går att läsa att utgångspunkten är att 
reglerna ska vara så enkla som möjligt. Utgångspunkten är vidare att alla de 
bestämmelser som gäller för redovisningen ska finnas med i denna vägledning, men 
att det även finns hänvisningar till andra regler. I flera fall finns det hänvisningar till 
de regler i inkomstskattelagen (1999:1229) som ska användas vid beskattningen. Det 
framkommer också att det strävas efter att det bokföringsmässiga resultatet, så långt 
det är möjligt, ska överensstämma med det skattemässiga resultatet. I de fall en fråga 

 21



inte är reglerad i det allmänna rådet eller i normgivning som det allmänna rådet 
hänvisar till så ska vägledning sökas i de principer som det allmänna rådet ger uttryck 
för. 
 
Vägledningen (Bokföringsnämnden, 2006) är indelad i tre delar varav den första delen 
innehåller lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1). Den andra delen består av 
kommentarer till den första delen och den tredje delen innehåller exempel. Det finns 
även två bilagor till vägledningen, där bilaga 1 innehåller regler om bland annat 
verifikationer, arkivering och valuta. Bilaga 2 består av blanketten för det förenklade 
årsbokslutet (SKV 2150). Nedan presenteras innehållet i vägledningen utförligare. Vi 
presenterar också vissa av de synpunkter som remissinstanser haft på vägledningen. 
  
I vägledningens första kapitel beskrivs vilka som ska tillämpa det allmänna rådet, 
vilka andra regler som ska följas och vad som gäller om en fråga inte är reglerad i det 
allmänna rådet. Det beskrivs också att en öppningsbalansräkning ska upprättas när det 
allmänna rådet ska börja tillämpas. 
 
Andra kapitlet innehåller definitioner på företaget, företagaren, marknadsvärde och 
anskaffningsvärde. 
 
Vägledningens tredje kapitel visar vad som ska bokföras i företaget. Kapitlet 
beskriver tillgångar, eget kapital, skulder, inkomster och utgifter. För tillgång finns 
allmänna bestämmelser men även särskilda bestämmelser finns för bilar, byggnader 
och mark. Det finns också hänvisningar till inkomstskattelagen angående vissa 
tillgångar och kontanta medel. I vägledningen står att en tillgång eller bil får bokföras 
i företaget om den kan förväntas tillföra företaget ekonomisk nytta. Detta hade 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) synpunkter på i sitt remissvar 
(www.srfkonsult.se) och menade att det behövs ett förtydligande av begreppet 
ekonomisk nytta. FAR nämnde inte detta i sitt remissvar (www.farsrs.se) men ansåg 
däremot att det i vägledningen borde förtydligas hur fordringar som uppstår vid 
avyttring av tillgångar som t ex näringsfastigheter och maskiner ska hanteras. I den 
färdiga vägledningen i punkt 3.7 finns dock bara en hänvisning till inkomstskattelagen 
(1999:1229) 13 kap. 7 §. I denna paragraf finns ingen ytterligare vägledning om hur 
dessa fordringar ska hanteras.  
 
Under rubrikerna eget kapital och skulder i vägledningens tredje kapitel beskrivs hur 
företagaren ska särskilja på företagets ekonomi och den privata ekonomin. Under 
rubrikerna inkomster och utgifter i samma kapitel beskrivs vad som ska bokföras i 
företaget och vad som inte ska tas med, exempelvis mervärdesskatt och privata 
inkomster och utgifter. I punkt 3.16 framgår att mervärdesskatt inte utgör inkomst och 
i punkt 3.17 visas mer utförligt hur en viss typ av inkomst ska bokföras och till vilket 
belopp den ska bokföras. Här framgår det inte uttryckligen att inkomsten ska 
redovisas exklusive moms, vilket SRF påpekade i sitt remissvar (www.srfkonsult.se). 
De ansåg att det uttryckligen ska framgå att inkomsten av försäljning ska bokföras till 
det belopp, exklusive moms, som står på fakturan. Motsvarande ansåg de gälla för 
uppställningen av utgifter i punkt 3.19. 
 
Kapitel fyra beskriver hur den löpande bokföringen ska upprättas, antingen enligt 
kontantmetoden eller med faktureringsmetoden. De företag som tillämpar 
faktureringsmetoden hänvisas till Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande 
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bokföring (BFNAR 2001:2) för beskrivning av metoden. I detta kapitel visas också 
hur bokföringsposterna ska presenteras, hur en bokföringspost rättas, tidpunkt för 
bokföring och bokföringshändelser vid årets slut. 
 
Det femte kapitlet innehåller endast en punkt om det förenklade årsbokslutets 
utformning där det hänvisas till bilaga 2. Denna bilaga består enbart av 
deklarationsblanketten Förenklat årsbokslut enskilda näringsidkare (SKV 2150). I 
kommentarerna till kapitlet beskrivs något ytterligare hur det förenklade årsbokslutet 
ska uppföras. 
 
I kapitel sex skildras balansräkningen. Det framgår att en förteckning vanligtvis ska 
upprättas över anläggningstillgångar och det ges en beskrivning över immateriella 
anläggningstillgångar. Det beskrivs också vilka byggnader och markanläggningar som 
ska tas upp i balansräkningen, bokfört värde av desamma samt avskrivningar, 
nedskrivningar, utrangeringar och avyttringar av byggnader och markanläggningar. 
Vidare finns beskrivning av mark och andra tillgångar som inte får skrivas av. Det 
visas även hur anskaffningsvärde, avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar och 
utrangeringar ska behandlas för tillgångar som maskiner och inventarier och övriga 
anläggningstillgångar. I punkterna 6.17, 6.28, 6.40 och 6.43 i vägledningen behandlas 
nedskrivningar och enligt punkterna ska tillgången skrivas ned till det belopp som 
dess återstående ekonomiska värde i företaget kan uppskattas till. FAR ansåg i sitt 
remissvar (www.farsrs.se) att det ges för lite vägledning i hur denna 
nedskrivningsprövning ska göras. Övriga tillgångar som beskrivs i kapitlet är 
varulager, kundfordringar, övriga fordringar och kassa och bank. Till sist ges korta 
beskrivningar över posterna eget kapital, avsättningar, låneskulder, skatteskulder, 
leverantörsskulder och övriga skulder. För de två sistnämnda finns också beskrivning 
på hur de värderas. 
 
Kapitel sju är en genomgång av resultaträkningen, dvs. vad som ska redovisas som 
intäkt respektive kostnad. Här finns också hänvisningar till punkter i andra kapitel 
gällande bland annat värdering av varulager och kundfordringar vid årets slut samt 
försäljning av anläggningstillgångar. 
 
Kapitel åtta innehåller endast en kort upplysning om obeskattade reserver vilken 
beskriver att summan av dessa ska finnas med i det förenklade årsbokslutet. På 
blanketten för det förenklade årsbokslutet (SKV 2150) går det att utläsa att 
obeskattade reserver ska redovisas som en del av det egna kapitalet och specificeras 
som upplysningar. SRF gav i sitt remissvar (www.srfkonsult.se) en positiv kommentar 
till att de obeskattade reserverna ska finnas med i det förenklade årsbokslutet och 
ansåg att denna upplysning ger en rättvisande bild av företagets ställning. SRF ansåg 
dock vidare att det hade fått större informationsvärde om de obeskattade reserverna 
redovisats direkt under eget kapital. De menade att det hade varit bättre om en 
schablonberäkning av den latenta skatteskulden som ingår i de obeskattade reserverna 
hade redovisats som upplysning. Anledningen till detta anser de vara att många 
enskilda näringsidkare inte är medvetna om denna skatteskuld och därför får en 
negativ överraskning när den senare ska beskattas. En redovisning av denna 
skatteskuld skulle därför minska detta problem samt öka värdet på redovisningen som 
planeringsunderlag för näringsidkaren, menar SRF. 
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3.6 Skattefrågor 
 
I en handledning från Skatteverket (SKV 305) går det att läsa att grunddragen för 
sambandet mellan redovisning och beskattning uppkom vid tillkomsten av 1928 års 
kommunalskattelag och 1929 års bokföringslag. Framförallt består sambandet av 
periodisering av inkomster och utgifter men även av värderingsprinciper för tillgångar 
och skulder. Sambandet mellan redovisning och beskattning vid bokslut kan 
klassificeras i tre grupper; materiellt samband, formellt samband eller inget samband. 
Det materiella sambandet innebär att om företaget följer rådande redovisningsregler 
och god redovisningssed så godkänns det redovisade resultatet även skattemässigt. 
Det formella sambandet betyder att en skattemässig reglering ibland även kräver att 
samma behandling av transaktionen även sker redovisningsmässigt. Ett exempel på 
detta är räkenskapsenlig avskrivning där avdraget i deklarationen måste motsvara 
avskrivningen i bokslutet. I vissa fall finns inget samband mellan skatteregler och 
redovisningsregler utan regelsystemen är helt åtskilda. Exempel på detta är 
beskattning av kapitalvinster och kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet.  
 
Grundtanken bakom sambandet är att redovisningen, med den flexibilitet den har, 
anses bäst lämpad att fastställa ett riktigt och rättvisande resultat för företaget. Staten 
får också kontroll över företagen då redovisningen ligger till grund för beskattningen. 
Genom sambandet blir det också enklare för företagaren då denne endast behöver 
upprätta ett bokslut som med vissa justeringar kan användas till beskattningen. 
Skatteförvaltningen anser att en nackdel med sambandet kan vara att företagen har för 
stor kontroll över beskattningsunderlaget och tidpunkten för beskattning. De anser 
också att vid vissa problemområden är subjektiviteten i bedömningarna så stor att det 
kanske är mindre lämpligt att ha så stor skattekoppling. Ur redovisningssynpunkt 
hävdas det att förbättring av redovisningsregler hålls tillbaka för att de leder till för 
stort skatteuttag. Detta leder i sin tur till att utvecklingen av god redovisningssed 
riskerar att hämmas (SKV 305). 
 
Det finns även ett samband mellan redovisning och indirekt beskattning. Det är till 
viss del punktskatter men framförallt mervärdesskatt (moms) som berörs av 
sambandet. Det starkaste sambandet uppstår under den löpande redovisningen men 
även vid bokslut. Kopplingen mellan mervärdesskatt och redovisning visar sig i den 
huvudregel som gör gällande att bokföring ska ske enligt faktureringsmetoden. En 
fördel är att momsredovisningen blir enklare då den är knuten till bokföringen men 
kopplingen ger också skatteförvaltningen administrativa och kontrollmässiga fördelar 
(SKV 305).  
 
Ändringarna i bokföringslagen medför vissa förändringar i beskattningen, eftersom 
det förenklade bokslutet ska göras direkt på en deklarationsblankett. En redogörelse 
för gamla och nya blanketter följer nedan. 
 

3.6.1 Inkomstdeklaration av näringsverksamhet utan årsbokslut 
 
De enskilda näringsidkare som enligt de tidigare bestämmelserna i bokföringslagen 
(1999:1078) inte behöver upprätta ett årsbokslut ska deklarera på deklarationsblankett 
N1 (SKV 2151) från skatteverket. Denna blankett ska alltså fortfarande användas på 
räkenskapsår som påbörjades före 31 december 2006. Med de nya förenklade reglerna 
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som gäller för enskilda näringsidkare med en omsättning på högst tre miljoner kronor 
ersätts N1-blanketten av en ny deklarationsblankett, NE (Lundén, 2007). På N1-
blanketten (SKV 2151) fyller näringsidkaren i de belopp som efter uträkning utgör 
verksamhetens resultat. Från resultatet dras sedan avsättning till periodiseringsfond, 
räntefördelning och expansionsfond. Kapitalunderlaget för räntefördelning och 
expansionsfond ska redovisas på blankett N6. Efter det dras även egenavgifter eller 
särskild löneskatt, beroende på om verksamheten är aktiv respektive passiv. Resultatet 
efter dessa justeringar beskattas sedan hos den enskilde näringsidkaren på 
inkomstdeklarationsblanketten, INK 1.  
 
Enligt Lundén (2004) blir blanketten N1 ett slags bokslut, eftersom näringsidkaren 
redogör för intäkter och utgifter, värderar vissa tillgångar och beräknar avskrivningar. 
Lundén beskriver utförligt vad som ska fyllas i var på blanketten N1. I rutan för 
intäkter ska kundfordringar ingå och det ska beräknas enligt följande: 
 
 
  + kontanta inbetalningar under året 
  + kundfordringar vid årets slut 

- kundfordringar vid årets början 
= summa att redovisa 

 
 
Samma beräkningsmodell gäller för leverantörsskulder som ska ingå i verksamhetens 
utgifter, påpekar Lundén. 
 
Som vi beskrev ovan ska även avsättning till periodiseringsfond göras, vilken får vara 
högst 30 % av överskottet efter räntefördelning (Lundén, 2004). Räntefördelning och 
expansionsfond beräknas på en särskild blankett. I ett senare avsnitt följer en 
kortfattad beskrivning över syftena med räntefördelning, periodiseringsfond och 
expansionsfond. 
 

3.6.2 Förenklat årsbokslut enskilda näringsidkare 
 
Det förenklade årsbokslutet (SKV 2150) har ett mindre antal poster än den gamla 
blanketten N1 (SKV 2151) och den är uppdelad i två delar. På den första delen fyller 
näringsidkaren i en förenklad balansräkning, som innehåller anläggningstillgångar, 
omsättningstillgångar, eget kapital och skulder. Normalt ska obeskattade reserver 
finnas med i balansräkningen på en egen post, men i det förenklade årsbokslutet ingår 
de i det egna kapitalet.  På den andra delen fyller näringsidkaren i en resultaträkning, 
som innehåller de mest förekommande intäkter och kostnader som uppkommer i en 
verksamhet t. ex försäljningsintäkter och varukostnader. På denna del av bokslutet 
redogörs det också för avskrivningar. Avsättning till periodiseringsfond och 
expansionsfond sker sist av allt på den nya blanketten (SKV 2150).  
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3.6.3 Räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond 
 
Lundén (2004) beskriver att räntefördelningen bygger på belopp vid beskattningsårets 
början, medan expansionsfonden bygger på belopp vid beskattningsårets slut. Syftet 
med negativ räntefördelning är, enligt Rabe och Melbi (2006), att förhindra att den 
skattskyldige drar av privata räntor i näringsverksamheten och därmed får en 
förmånligare beskattning. De beskriver vidare att syftet med positiv räntefördelning är 
att skapa neutralitet mellan olika former av kapitalbeskattning. Den företagare som 
satt in kapital i näringsverksamheten kan beskatta det som anses vara normal 
kapitalvinstavkastning i inkomstslaget kapital, menar Rabe och Melbi. Lundén (2007) 
beskriver att när den del av inkomsten som är ränta på eget kapital, positiv eller 
negativ, tagits bort så återstår den inkomst som själva verksamheten gett. 
 
Lundén (2007) skriver att metoden med periodiseringsfond gör det möjligt att jämna 
ut resultaten mellan åren. Då en avsättning görs till periodiseringsfond skjuts skatten 
på framtiden. Vid förlustår kan en återföring av avsättningen ske och om återföringen 
är lika stor som förlusten så utgår ingen skatt. Efter sex år är det obligatoriskt att 
återföra periodiseringsfonden. Lundén beskriver hur det kan bli tungt för företagaren 
att betala denna uppskjutna skatteskuld om denne inte planerat för det i förväg. 
 
Syftet med expansionsfond är enligt Rabe och Melbi (2006) att jämställa den enskilda 
näringsverksamheten med aktiebolag. Expansionsfonden motsvarar den del av 
inkomsten som är tänkt att stanna kvar i företaget för att återinvesteras. På denna del 
betalas endast 28 % skatt vilket motsvarar aktiebolagens statliga inkomstskatt. På 
resterande del av inkomsten får näringsidkaren betala både kommunal och statlig 
inkomstskatt vilken kan uppgå till en marginalskattenivå på ca 70 %. 
 

3.6.4 BAS-kontoplan 2007 
 
I det arbete som Bokföringsnämnden har haft tillsammans med BAS-gruppen3 och 
Skatteverket var målet att förenkla regelverket för enskilda näringsidkare genom att få 
redovisningsreglerna att närma sig skattereglerna, enligt en skrivelse (2005/06:49). 
Enligt samma skrivelse sker förenkling också genom att skapa en samordnad process 
från kontoplan till deklaration. Det senare arbetet har skett genom ett samarbete 
mellan BAS-gruppen och Skatteverket.  
 
Enligt BAS- kontogruppen (2007) är BAS- kontoplanen ett hjälpmedel för att 
systematisera och kontera affärshändelser i en verksamhet. Kontoplanen är anpassad 
till flera lagar som gäller redovisning, bl.a. årsredovisningslagen, skattelagstiftningen 
och andra redovisningsrekommendationer. I och med att nya redovisningsregler gäller 
för enskilda näringsidkare sedan årsskiftet har en särskild kontoplan för detta ändamål 
utvecklats. Denna kontoplan omvandlar kontoplanskoder till standardiserade 
räkenskapsuppgiftskoder (SRU- koder) som finns på deklarationsblanketten för 
förenklat årsbokslut.  
 

                                                      
3 En grupp som arbetar med utformningen av kontoplaner 
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3.7 Redovisningskonsultens arbete 
 
En redovisningskonsult är enligt definition från Sveriges Redovisningskonsulters 
Förbund (SRF); 
 
 

”En extern konsult som yrkesmässigt och självständigt utför 
redovisningstjänster och tjänster inom ekonomi, skatter, 
administration samt utbildning inom dessa områden” 
(www.srfkonsult.se) 

 
 

3.7.1 Etiska regler för redovisningskonsulten 
 
SRF har tagit fram ett antal etiska regler som gäller för redovisningskonsulter som är 
medlemmar i förbundet, som de lagt ut på sin hemsida (www.srfkonsult.se). Den 
första paragrafen i regelverket stadgar att en redovisningskonsult alltid ska utföra sina 
uppgifter med omsorg och att redovisningskonsulten ska följa aktuell lagstiftning, 
normgivning och god redovisningssed. Paragrafens punkter stadgar vidare hur 
redovisningskonsulten ska gå till väga för att uppnå det grundläggande kravet: 
 
 

1.1 Om det inte finns förutsättningar för att utföra ett uppdrag 
enligt denna paragraf ska uppdraget avböjas eller avträdas. 
 
1.2 En redovisningskonsult ska alltid uppträda på ett sådant sätt 
att förtroende och respekt vinns och vidmakthålls såväl för 
yrkeskåren som för den enskilde konsulten. 
 
1.3 En redovisningskonsult ska vara ansvarsförsäkrad för att hålla 
uppdragsgivaren ekonomiskt skadelös. 
 
1.4 En redovisningskonsult ska inte åta sig uppdrag som faller 
utanför det egna kompetensområdet. 
 
1.5 En redovisningskonsult ska som ombud i mål och ärenden hos 
myndigheter utföra uppdraget omsorgsfullt och sakkunnigt. 
 
1.6 Redovisningskonsulten ansvarar för både sina medarbetare och 
utomstående som anlitas vid uppdrag. 
 
1.7 Det är god branschsed att informera sina kunder om de lagar 
och regler som gäller.  
 

 
Den andra paragrafen i de etiska reglerna behandlar marknadsföring av 
redovisningskonsulter och att den ska vara saklig och korrekt. Den tredje paragrafen 
berör tystnadsplikten som redovisningskonsulter har. De får inte lämna några 
uppgifter om sina uppdragsgivare utan tillstånd och de måste ansvara för att anlitade 
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utomstående konsulter skriver på ett tystnadslöfte, om en sådan anställs. Paragraf fyra 
innehåller regler om hur redovisningskonsulten ska förhålla sig till sin 
uppdragsgivare. Det är till exempel förbjudet för konsulten att hjälpa kunden med 
oegentligheter. Den femte paragrafen handlar om redovisningskonsultens arvode och 
huvudprincipen i denna paragraf är att arvodet ska vara skäligt i förhållande till 
svårighetsgrad och omfattning. Den sjätte och sjunde paragrafen stadgar hur 
redovisningskonsulten ska dokumentera sitt arbete respektive hur dokumenten ska 
förvaras. Paragraf åtta berör förhållandet till redovisningskonsultens kolleger. 
Redovisningskonsulten måste enligt denna paragraf behandla kolleger med respekt 
och verka för goda relationer inom redovisningsbranschen. Paragraf nio stadgar att 
redovisningskonsulten ska arbeta efter en uppdragsbeskrivning som ska innehålla 
uppdragets omfattning, leveransplan, debitering och ansvarsfördelning mellan 
uppdragsgivaren och redovisningskonsulten. Den tionde och sista paragrafen 
innehåller regler om redovisningskonsultens kompetens. I denna paragraf står det att 
redovisningskonsulten löpande ska hålla sig underrättad om lagändringar och annat 
som berör yrket. Redovisningskonsulten ska också genomgå utbildningar och 
kvalitetskontroller som SRF kräver. 
 

3.7.2 God redovisningssed 
 
Enligt en definition från SRF är god redovisningssed: 
 
 

”En rättslig standard som grundas på lag, normgivning och praxis. 
Den innebär en skyldighet att följa lag och vedertagen praxis i 
branschen” (www.srfkonsult.se) 
 

 
Enligt denna definition betyder god redovisningssed att redovisningskonsulten eller 
näringsidkaren ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen, Redovisningsrådets 
rekommendationer samt Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Utöver 
det ska även hänsyn tas till praxis. Enligt Broberg och Stuart Bouvin (2006) är det för 
enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut god redovisningssed att 
följa de allmänna råd som Bokföringsnämnden ställt upp. 
 
En enskild näringsidkare ska alltså bokföra enligt god redovisningssed och numera 
avsluta sina räkenskaper med ett årsbokslut enligt god redovisningssed. Om 
näringsidkaren inte själv har någon ekonomisk utbildning eller inte tidigare behövt 
upprätta ett årsbokslut kan det därför vara svårt att göra detta på egen hand. I sådana 
fall kan näringsidkaren lämna över det ekonomiska arbetet till en redovisningskonsult.    
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4. Empiri 
 
 
I detta avsnitt redogörs för respondenternas svar. Avsnittet är uppdelat enligt vår 
intervjuguide och svaren behandlas anonymt. 
 
 
 
Vad anser du om den nya indelningen av företag, dvs. K1 – K4? 
 
A: Respondenten tror att indelningen blir bra, eftersom det blir tydligt i vilken 
kategori företaget hamnar och vilka regler som då ska följas. Respondenten menar att 
det i nuläget finns så många olika regler, och det är därför svårt att avgöra vilka som 
gäller. 
 
B: Respondenten menar att indelningen är bra, då gränserna tydliggörs. Respondenten 
påpekar dock att denne inte ännu vet vad de nya reglerna innebär 
redovisningsmässigt. Respondenten tror att det är bra med olika regler för olika 
verksamhetsstorlekar, eftersom redovisningsbehoven skiljer sig åt. 
 
C: Respondenten säger att denne inte har så stor koll på den nya indelningen, men 
denne tror att det blir mer arbete för dem som hamnar i K1- kategorin. För dem som 
hamnar i K2 – K4 tror respondenten inte att det blir någon förändring. 
 
D: Respondenten anser att det är bra eftersom det blir tydligt att urskilja vilken typ av 
företag man har. Det blir också enklare att strukturera upp vilken typ av verksamhet, 
man som redovisningskonsult, hanterar.  
 
 
Vad anser du om att alla verksamheter ska avsluta sina räkenskaper med ett 
bokslut? 
 
A: Respondenten tycker att det är bra, men påpekar att företagaren i princip gjort ett 
bokslut tidigare i och med deklarationen. 
 
B: Respondenten menar att det egentligen är onödigt, men att det inte är en stor grej. 
Respondenten har tidigare gjort bokslut åt kunden trots att det inte var lagstadgat, för 
att få bättre koll. Det blir ingen större förändring ur respondentens perspektiv.  
 
C: Respondenten tycker att det är bra eftersom det ger ett mer rättvisande resultat, 
men för de riktigt små menar respondenten att det blir överdrivet med ett bokslut.   
 
D: Respondenten tycker att det är bra. 
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Tycker du att de nya gränsvärdena för årsbokslut respektive årsredovisning är 
rimliga? 
 
A: Respondenten tycker att det är bra att fler kan använda sig av ett bokslut istället för 
en årsredovisning.  
 
B: Respondenten menar att bokslutsskyldigheten kan ifrågasättas när det gäller 
enskilda näringsidkare som inte har någon större verksamhet. Respondenten menar 
dock att denne i princip ändå gjort ett bokslut åt sina kunder. När det gäller 
årsredovisningar ifrågasätter respondenten vitsen med en sådan i en enskild firma. 
Respondenten menar vidare att en enskild näringsidkare ofta ombildar sin verksamhet 
till ett aktiebolag om den närmar sig gränserna för en årsredovisning.  
 
C: Respondenten anser att det förenklade årsbokslutet har en rimlig gräns, eftersom 
många omsätter under tre miljoner. Gränserna för årsredovisning har respondenten 
inga åsikter om.  
 
D: Respondenten tycker att gränsvärdena är rimliga. 
 
 
Tycker du att det var nödvändigt att gränsvärdena ändrades? 
 
A: Respondenten säger att denne inte har tänkt på det, men anser att det är bra att man 
tittat över dem. 
 
B: Respondenten anser att det inte var nödvändigt, men att det heller inte spelar så 
stor roll. 
 
C: Respondenten har inget svar på frågan.  
 
D: Respondenten har inga synpunkter på detta. 
 
 
Syftet med de nya bokföringsreglerna sägs vara att det ska bli enklare, billigare 
och mindre tidskrävande för den enskilde näringsidkaren. Tycker du att detta 
stämmer? 
 
A: Respondenten har svårt att se varför det skulle bli enklare, billigare eller mindre 
tidskrävande. För de som tidigare har haft hjälp blir det ingen skillnad, menar 
respondenten. 
 
B: Respondenten tror inte att det blir enklare, billigare eller mindre tidskrävande 
eftersom det först kommer en övergångsperiod. Respondenten tror inte heller att fler 
kommer att göra bokslutet själva. Respondenten påpekar att många enskilda 
näringsidkare har ringt och vill ha hjälp, då de har hört om de nya reglerna och blivit 
oroliga. 
 
C: Respondenten tror inte att det stämmer utan att det istället blir tvärtom. 
Respondentens byrå gör alltid bokslut trots att det inte har behövts, därför blir det 
ingen skillnad för dem. Respondenten menar att det är synd om dem som har legat 
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mellan verksamhet och hobby, och som nu måste ta hjälp. Därför tror respondenten 
inte att det kan bli billigare för dem. 
 
D: Respondenten tror inte att det stämmer. Respondenten tror istället att ändringarna 
kommer att stressa den enskilde näringsidkaren, eftersom de redan arbetar mer eller 
mindre dygnet runt. Respondenten menar att det läggs en extra börda på den enskilde 
näringsidkaren och att arbetet förmodligen måste göras av någon annan, vilket innebär 
en ökad kostnad för näringsidkaren.  
 
 
Tror du att en enskild näringsidkare kan förstå vissa begrepp i vägledningen och 
hur de ska gå tillväga med dem, exempelvis nedskrivningar och ekonomisk 
nytta? 
 
A: Respondenten menar att det beror på vilken ekonomisk kunskap företagaren har. 
Saknas sådan kunskap tror respondenten att det blir mycket svårt att förstå sådana 
begrepp. 
 
B: Respondenten tror inte att de har den kunskapen, eftersom många inte är 
intresserade av redovisning. 
 
C: Respondenten tror att det beror på bakgrund och vana. 
 
D: Respondenten tror inte det, men tillägger att någon som tidigare gjort deklaration 
eller haft en bra rådgivare kan veta det. 
 
 
Tror du att en enskild näringsidkare, som tidigare inte gjort bokslut, utan 
problem kan skapa en öppningsbalansräkning? 
 
A: Respondenten tror att företagaren kan göra en öppningsbalansräkning om denne 
har tidigare erfarenhet av redovisning. 
 
B: Respondenten tror inte att det är så lätt och att många kommer att bli förvirrade. 
 
C: Respondenten tror inte att företagaren kan göra det och anger tankesättet som 
orsak. Det borde inte vara något problem med tanke på storleken på tillgångar och 
skulder, men respondenten tror ändå att det kommer att uppkomma vissa frågor. 
 
D: Respondenten tror att de kan klara av att ordna en öppningsbalansräkning, särskilt 
om de varit involverade i deklarationsarbetet tidigare. Många kommer att behöva ta 
hjälp eller riskera att göra fel, menar respondenten. 
 
 
Vad anser du om att kontantmetoden får användas av dem som gör förenklat 
årsbokslut? 
 
A: Respondenten tycker att det är bra eftersom det förenklar för företagaren. 
 
B: Respondenten har inget svar på frågan. 
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C: Respondenten anser att det är bra. 
 
D: Respondenten tycker att det är bra, eftersom det inte blir så mycket att fundera på. 
 
 
Ser du några risker med att kontantmetoden används? 
 
A: Respondenten menar att det enda tänkbara är att inga reskontror görs. Det kan 
finnas risk att företagaren glömmer att bokföra vissa händelser. 
 
B: Respondenten tycker att resultatet inte kan följas med kontantmetoden och att det 
vid t ex likviditetsproblem är nödvändigt. 
 
C: Respondenten tror att det är lättare att fel uppstår och att momsen inte periodiseras.  
 
D: Respondenten menar att en risk kan vara att företagaren försöker skatteplanera 
själv, genom att inte fakturera vid årets slut och samtidigt betala skulder för att minska 
det beskattningsbara resultatet. Företagaren inser inte att detta bara är en 
engångseffekt, menar respondenten. 
 
 
Vad anser du om att mindre företagare kan göra ett förenklat årsbokslut? 
 
A: Respondenten tycker att det är bra med tydliga regler och att de ändå har gjort ett 
slags bokslut förut. 
 
B: Respondenten anser att det är bra att man lättat på reglerna för de minsta, men 
respondenten tror inte att det kommer ha särskilt stor påverkan. 
 
C: Respondenten tycker att det är bra att det finns ett enklare alternativ nu när 
bokslutsskyldigheten gäller alla. 
 
D: Respondenten tror att det blir enklare för dem.  
 
 
Tycker du att gränsen på 3 miljoner är rimlig? 
 
A: Respondenten tycker att den är ganska bra, eftersom fler hamnar under den 
gränsen. 
 
B: Respondenten tycker att den är hög och att den egentligen borde ligga på hälften. 
Respondenten menar vidare att en verksamhet med en omsättning på tre miljoner 
måste ha bra kontroll över pengarna. 
 
C: Respondenten anser att den kunde ha varit lägre, eftersom många inte kommer i 
närheten av tre miljoner. 
 
D: Respondenten tycker att gränsen lades högt, det hade varit bättre med en mjukare 
övergång.  
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Tror du att näringsidkare klarar att göra sitt bokslut själv med hjälp av 
vägledningen och de allmänna råden och anser du att vägledningen är 
uttömmande? 
 
A: Respondenten vet inte om näringsidkaren klarar sig på egen hand. Respondenten 
tror inte att företagaren tittar i vägledningen, för att den uppfattas som jobbig just för 
att den kommer från Bokföringsnämnden. Respondenten tror istället att 
skattebroschyrer är lättare att ta till sig, eftersom de är mer pedagogiska. 
 
B: Respondenten tror inte det eftersom vägledningen är omständlig och för att språket 
är komplicerat. Respondenten anser att skattebroschyrer är enklare att använda som 
manual. 
 
C: Respondenten har inte tittat på vägledningen i förväg, men får chansen under 
intervjun. Då säger respondenten att den täcker mycket ur dennes perspektiv, men 
påpekar att det kanske beror på dennes förkunskaper om redovisning. Respondentens 
erfarenhet är att Bokföringsnämndens vägledningar aldrig är bra. Respondenten 
menar att det förekommer många laghänvisningar och det går bra så länge företagaren 
förstår vad som står. Exemplen är mycket bra tycker respondenten, men tror att 
skattebroschyrerna skulle vara enklare att använda. Respondenten undrar också ifall 
de som berörs av lagändringarna vet att reglerna har ändrats och tror att det kan 
komma som en chock när deklarationen ska in. Respondenten tror att vägledningen 
säkert är uttömmande, men ifrågasätter om den är förståelig.  
 
D: Respondenten har inte tittat på vägledningen, men säger att vägledningar och 
allmänna råd ofta är tunglästa. Respondenten menar att de inte är lätta att läsa och 
förstå för en enskild näringsidkare. Respondenten tror att skatteverkets broschyrer är 
bättre att använda. Vägledningen är förmodligen uttömmande, tror respondenten och 
tillägger att det är därför den är så tungläst.  
 
 
Vad anser du om kopplingen mellan BAS- kontoplanen och deklarationen? 
 
A: Respondenten tycker att kopplingen är bra och menar att om kontoplanen följs så 
blir också deklarationen rätt. 
 
B: Respondenten tycker att kopplingen är bra. 
 
C: Respondenten anser att kopplingen fungerar bra, men förutsättningen är att man 
har ett bra skatteprogram i datorn.  
 
D: Respondenten har inte reflekterat över kopplingen, eftersom denne använder sig av 
skatteprogram. 
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Anser du att kopplingen mellan beskattning och redovisning blir bättre med de 
nya reglerna? 
 
A: Respondenten tycker att en koppling alltid har funnits, men att den kanske blir 
ännu bättre nu. 
 
B: Respondenten tror att kopplingen blir bättre, eftersom redovisningen nu blir 
skattemässig. 
 
C: Respondenten vet inte säkert, men tror att kopplingen är bra. Respondenten 
påpekar att vi i Sverige alltid har en bra koppling mellan redovisning och beskattning. 
 
D: Respondenten tror att kopplingen blir bättre i och med att den enskilde 
näringsidkaren inte behöver tänka på periodiseringar vid kontantmetoden. 
 
 
I regeringens proposition menas att det inte ska bli någon ytterligare börda för 
företagaren att göra förenklat årsbokslut eftersom denne tidigare ändå varit 
tvungen att deklarera. Tror du att detta stämmer? 
 
A: Respondenten tror att det stämmer. 
 
B: Respondenten tror att det kanske kan bli billigare, men först om några år. 
 
C: Respondenten tror inte att det stämmer utan anser att det kommer att bli mer arbete 
för företagaren. 
 
D: Respondenten tror inte att det stämmer utan att det kommer att bli en ytterligare 
börda även om arbetet inte kräver så mycket mer tid. Respondenten menar att det är 
den psykologiska bördan som blir stor, men att detta går över när företagaren har vant 
sig. 
 
 
Hur tror du att situationen blir för de K1- företag som inte kan använda sig av 
vägledningen? Kommer de att klara av att göra sitt förenklade årsbokslut på 
egen hand? 
 
A: Respondenten tror att det kommer att bli som tidigare för dem. 
 
B: Respondenten tror inte att det blir så stor skillnad. Respondenten påpekar dock att 
de nog inte kommer att upprätta ett förenklat bokslut då det är viktigare med ett 
rättvisande resultat i ett handelsbolag, eftersom det har flera ägare. 
 
C: Respondenten tror att de flesta handelsbolagsdelägare redan har hjälp, eftersom 
den deklarationsblanketten är så komplicerad. Man bör vara ekonom om man ska 
klara av den på egen hand, menar respondenten. 
 
D: Respondenten tror inte det, såvida de inte har gjort det förut. De flesta 
handelsbolag tar nog redan hjälp, tror respondenten. 
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Tror du att en enskild näringsidkare förstår innebörden av obeskattad reserv 
och att denna leder till en skatteskuld? 
 
A: Respondenten tror inte det, men berättar att de på byrån försöker förklara dessa 
begrepp för kunden. Respondenten säger att skatteskulden kan vara mycket stor den 
dagen verksamheten ska avvecklas. 
 
B: Respondenten tror inte att de gör det utan förklaring och många är rädda för 
skatteskulder. 
 
C: Respondenten tror inte det och upplever att många använder periodisering på fel 
sätt. Många sätter av till periodiseringsfond trots att det inte behövs och får till slut en 
stor skatteskuld. 
 
D: Respondenten tror inte det och påpekar att många företagare inte förstår att skatten 
inte försvinner utan bara skjuts framåt. Respondenten säger att de flesta vill betala så 
lite skatt som möjligt och förstår inte att resultatet i verksamheten är t ex 
pensionsgrundande.  
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5. Analys 
 
 
I detta avsnitt analyserar vi de svar respondenterna har gett oss och vi kommer att 
koppla dessa till vår referensram, så att läsaren kan följa vårt resonemang på ett 
enkelt sätt. Empirin markeras kursivt för bättre överblick. 
 
 
 
I februari 2004 fattade Bokföringsnämnden beslutet att fyra kategorier av företag ska 
tas fram. För respektive kategori kommer det att finnas särskilda regelverk för 
redovisning. Anledningen till detta arbete var att de internationella 
redovisningsreglerna skulle ha blivit alltmer betungande för de minsta företagen.  
 
I empirin kan vi se att de flesta respondenter menar att indelningen i fyra kategorier 
är bra eftersom de tror att det blir enklare att veta vilken kategori ett företag tillhör 
och därmed vilka regler som ska följas. En av dessa respondenter påpekar att 
behoven för redovisning varierar beroende på företagsstorlek och att indelningen 
därför är till hjälp. En annan respondent är inte insatt i indelningen, men tror att det 
kommer leda till merarbete för K1-företagen men att det inte blir någon förändring 
för de övriga kategorierna.  
 
Från och med 1 januari 2007 ska alla verksamheter avsluta sina räkenskaper med ett 
bokslut. I propositionen menades att det blir enklare för företagaren då denne inte 
behöver fundera över om bokslutsskyldighet föreligger eller inte.  
 
I empirin kan vi se att alla respondenterna tycker att den nya bokslutsskyldigheten är 
bra. En respondent menar att det för en redovisningskonsult inte blir någon större 
skillnad då denne tidigare gjort ett bokslut åt kunden, även när det inte var 
lagstadgat, för överskådlighetens skull. En annan respondent påpekar dock att det 
egentligen är onödigt med ett bokslut för de riktigt små verksamheterna.  
 
Gränsen för att upprätta årsredovisning har också ändrats och gränsen är nu högre än 
tidigare. Syftet med ändringen var att en högre gräns ansågs nödvändig med 
utgångspunkt i ett EG-direktiv och kommer att medföra förenklingar. Nu krävs att en 
enskild näringsidkare som uppfyller två av följande krav ska upprätta årsredovisning. 
Dessa krav är att näringsidkaren har mer än 50 anställda de senaste två åren, en 
balansomslutning som uppgått till mer än 25 miljoner de senaste två åren och att 
nettoomsättningen har uppgått till mer än 50 miljoner de senaste två åren.  
 
I empirin uttrycker en av respondenterna att det är bra att fler kan avsluta sina 
räkenskaper med ett bokslut istället för en årsredovisning. En annan respondent 
ifrågasätter vitsen med en årsredovisning för en enskild näringsidkare. Vi frågade 
även respondenterna om de tyckte att det var nödvändigt att gränserna ändrades. Det 
framkom då att respondenterna inte har reflekterat över det.  
 
Enligt propositionen är syftet med de nya reglerna att det ska bli billigare, enklare och 
mindre tidskrävande för den enskilde näringsidkaren. Endast en remissinstans 
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motsatte sig detta och menade att de nya reglerna skulle leda till en ökad administrativ 
börda. Vi ansåg därför att det vore intressant att se om respondenterna trodde att det 
stämde.  
 
Enligt empirin kan vi se att respondenterna inte instämmer med propositionens syfte. 
Istället tror de att fler kommer att behöva hjälp och att många kommer att bli 
stressade på grund av det nya kravet på avslutande av räkenskaperna.  
 
I vägledningen från Bokföringsnämnden finns vissa begrepp, så som nedskrivningar 
och ekonomisk nytta. I ett remissvar från SRF kunde vi utläsa att de ansåg att 
begreppet ekonomisk nytta borde förtydligas i vägledning. FAR menar i sitt remissvar 
att det ges en för dålig förklaring till hur nedskrivningsprövningen ska gå till.  
 
Enligt empirin håller respondenterna med om detta, men påpekar att förståelse av 
begreppen beror på vilken ekonomisk utbildning den enskilde näringsidkaren har.  
 
Enligt vår referensram ska en öppningsbalansräkning upprättas så snart 
bokföringsskyldigheten infaller. Öppningsbalansräkningen ska innehålla 
verksamhetens tillgångar och hur de har finansierats, dvs. skulder och eget kapital. 
Enligt regeringens proposition blir det inget extra arbete för den som måste upprätta 
en öppningsbalansräkning då företagaren i en nystartad verksamhet sannolikt tidigare 
även gjort en inledande sammanställning över företagets tillgångar och skulder.  
 
Våra respondenter har svårt att tro att en enskild näringsidkare utan ekonomisk 
utbildning kan klara att upprätta en öppningsbalansräkning på egen hand. En 
respondent påpekar också att de som trots allt försöker på egen hand förmodligen 
kommer att göra fel.   
 
Enligt bokföringslagen får en enskild näringsidkare använda sig av kontantmetoden 
om de har en omsättning på högst tre miljoner. Syftet med gränsen är att så många 
som möjligt ska kunna använda sig av kontantmetoden. Ekobrottsmyndigheten och 
Riksåklagaren menar i sina remissvar att det finns risk att ekonomisk brottslighet döljs 
enklare med kontantmetoden. I propositionen menas det att kontantmetoden förenklar, 
men att den löpande inte ger en helt rättvisande bild av verksamheten. Dock menas 
det att detta korrigeras vid bokslutet.  
 
I empirin kan vi utläsa att de flesta respondenterna tycker att det är bra att 
kontantmetoden får användas. Risker med kontantmetoden är enligt vissa 
respondenter att företagaren skatteplanerar och att affärshändelser inte bokförs. En 
respondent påpekar att resultatet inte kan följas löpande med kontantmetoden och att 
detta kan vålla problem, särskilt om verksamheten har likviditetsproblem. 
 
Enligt bokföringslagen får en enskild näringsidkare med en omsättning på högst tre 
miljoner upprätta ett förenklat årsbokslut. Syftet med ett förenklat årsbokslut är att det 
ska gå snabbare och vara enklare för företagen att göra bokslut. Gränsen för att få 
upprätta ett förenklat årsbokslut har avsiktligt matchats med gränsen för att få 
använda kontantmetoden, enligt propositionen.  
 
Alla respondenter tycker att det är bra att ett förenklat årsbokslut kan upprättas 
istället för ett vanligt bokslut. De flesta respondenter tycker dock att gränsen är hög, 
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eftersom en enskild näringsidkare sällan kommer upp i en omsättning på tre miljoner. 
En respondent påpekar också att om en enskild näringsidkare mot förmodan har en så 
pass stor omsättning, vill företagaren sannolikt ha en bättre kontroll på pengarna än 
vad som är möjligt med ett förenklat årsbokslut.  
 
Enligt vägledningen innehåller denna alla regler och råd som en enskild näringsidkare 
behöver för att upprätta ett förenklat årsbokslut. Utgångspunkten i vägledningen är att 
reglerna ska vara så enkla som möjligt. Vi ville se om våra respondenter trodde att ett 
förenklat årsbokslut kan upprättas av en enskild näringsidkare med bara vägledningen 
till hjälp.  
 
Det visade sig att alla respondenter tyckte att vägledningen var tungläst och 
komplicerad och att skattebroschyrer är enklare att använda.  
 
Enligt vår referensram kopplas BAS-kontoplanen och deklarationsblanketten ihop 
med hjälp av SRU-koder. Dessa koder omvandlar poster i kontoplanen så att de enkelt 
kan föras in i deklarationen. Syftet med denna koppling är att redovisningen ska 
närma sig skattereglerna och att regelverket ska förenklas för den enskilde 
näringsidkaren.  
 
I empirin kan vi se att de flesta respondenter tycker att kopplingen mellan BAS-
kontoplanen och deklarationen är bra. De tror också att kopplingen mellan 
redovisning och beskattning blir bättre med de nya reglerna.  
 
I propositionen menas det att de nya reglerna om förenklat årsbokslut inte kommer att 
leda till någon ytterligare börda för den enskilde näringsidkaren då denne tidigare 
varit tvungen att deklarera. Vi ville nu se vad respondenterna ansåg om detta.  
 
Två respondenter ansåg att påståendet stämmer medan de andra två inte instämmer. 
De sistnämnda tror att det kommer bli mer arbete för företagaren och att den 
psykologiska bördan blir större.  
 
Vägledningen från Bokföringsnämnden får inte användas av andra K1-företag än 
enskilda näringsidkare utan de är hänvisade till bokföringslagen, annan gällande 
lagstiftning och allmänna råd. Eftersom syftet med de nya redovisningsreglerna bland 
annat var att förenkla för företagaren, undrade vi nu om en företagare som inte kan 
använda sig av vägledningen kommer att klara av att upprätta ett förenklat årsbokslut 
på egen hand.  
 
Ingen av respondenterna tror att det kommer att bli någon skillnad så länge de har 
upprättat bokslut tidigare. Två av respondenterna påpekar att de flesta 
handelsbolagsdelägare redan tidigare tagit hjälp på grund av de komplicerade 
deklarationsblanketterna.  
 
På det förenklade årsbokslutet ska summan av de obeskattade reserverna redovisas 
som en del av det egna kapitalet och specificeras som upplysningar. SRF menade i ett 
remissvar att detta är positivt men att det hade haft större upplysningsvärde om de 
obeskattade reserverna redovisats direkt under det egna kapitalet. De ansåg också att 
den latenta skatteskulden borde redovisas som upplysning för att göra den 
uppmärksammad av den enskilde näringsidkaren. I vår referensram beskrivs hur 
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problem kan uppstå för företagaren om denne inte är förberedd när skatteskulden ska 
betalas.  
 
I empirin kan vi se att respondenterna håller med om detta och påpekar att de flesta 
enskilda näringsidkare inte är medvetna om att en obeskattad reserv leder till en 
skatteskuld. Detta kan komma som en chock då verksamheten t ex ska avvecklas, 
menar två respondenter. 
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6. Slutsats 
 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka vilken uppfattning redovisningskonsulter har 
om ändringarna i bokföringslagen och vad de tror att dessa kommer att medföra. I 
detta avsnitt redogör vi för vår slutsats. Vi presenterar också ett förslag till vidare 
forskning i detta avsnitt. 
 
 
I vår undersökning framgår det att redovisningskonsulterna tycker att det bra att alla 
verksamheter ska avsluta sina räkenskaper med åtminstone ett bokslut. Att gränsen för 
att upprätta årsredovisning har höjts är inget som redovisningskonsulterna har 
reflekterat över, men undersökningen tyder på att de anser att det är bra att fler kan 
göra ett bokslut istället för en årsredovisning. Det framgår också att den nya 
indelningen i fyra företagskategorier uppfattas som en god idé, eftersom det genom 
dessa blir enklare att veta vilka regler som ska följas. Enligt vår referensram är detta 
också syftet med de nya gränserna och företagskategorierna. 
 
Redovisningskonsulterna tror dock inte att reglerna kommer att medföra mindre 
arbete, mindre tid eller mindre kostnader, som det menas i propositionen. Istället tror 
redovisningskonsulterna att de nya reglerna kommer att medföra ett stressmoment för 
den enskilde näringsidkaren. Vår slutsats utifrån detta är att fler enskilda 
näringsidkare kommer att behöva anlita professionell hjälp, vilket med automatik 
leder till ökade kostnader i samband med bokföring och bokslut för näringsidkaren. 
 
Den vägledning som Bokföringsnämnden har gett ut ska användas uteslutande av de 
näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, men redovisningskonsulterna anser 
att den är komplicerad och svårläst. Detsamma gäller för vissa begrepp i vägledningen 
och lagstiftningen, så som obeskattad reserv. Vi drar därför slutsatsen att 
näringsidkaren bör ha någon form av ekonomisk utbildning för att kunna klara av att 
upprätta ett bokslut på egen hand. 
  
Enligt vår undersökning uppfattar alltså redovisningskonsulterna att syftet med 
ändringarna i bokföringslagen är bra, men att de ändå inte kommer att medföra någon 
större förenkling för enskilda näringsidkare. 
 
Det vore intressant att om ett eller två år undersöka vad ändringarna i bokföringslagen 
egentligen medförde för enskilda näringsidkare. Vid det laget borde reglerna ha 
implementerats ordentligt och eventuella förändringar borde därför vara mer synliga. 
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