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 The K1-regulation- has it been a simplification?  – Summary 
 
Harmonizing within account is something that concerns many companies today, both national 
and international. Sweden works active within the area. BFN is one of the strong and the 
important actors within account and is responsible for the development of generally accepted 
accounting principles within the country. The government’s vision is to reduce the 
administrative cost, that arises because of the State legislation, with 25 percents to the year 
2010.  It is totally 600 measures planned and implemented to meet the vision. One of these 
simplifications is the K-regulations.  BFN got the task from the government to produce the K-
regulations. It’s a simplification of the already existing directives that means companies are 
divided into four categories, K1 to K4. Each category gets individual legislations. The aim is 
to create uniform account principles within the country and to simplify accountancy, account 
and taxation for the companies.   
 
This study builds on the K1-regulation. BFN has collaborated with BAS and Swedish Tax 
Agency in the progress to simplify. The companies are not forced to apply the K1-regulation. 
They can choose to apply the general rules. These rules are divided in different guides 
depending on area. The K1-regulation is collected in one recommendation, BFNAR 2006:1. 
The three most important simplifications are periodicity, tax forms and chart of accounts. 
Posts less than 5 000 SEK do not need to be periodized. One fiscal simplification is that N1 - 
and N2-forms have been replaced with the NE-form. BAS has worked out two new charts of 
accounts with fewer accounts.   
 
The purpose is to find out the studies problem which is if there has been a simplification 
within accountancy, account and taxation because of the introduction of the K1-regulation 
from the account consultants' and the auditors' perspectives. The answer can contribute to 
developing and to improve Sweden's work with the K-regulation.  An earlier survey in the 
magazine Balans has been the ground for analysis and conclusion.  
 
Secondary and primary facts from interviews with an authorized auditor, a diplomaed  
account consultant and three authorized account consultants has helped us to solve the 
problem of our study. We can thereby determine that it had been more effective if BFN had 
constructed the entire K-regulation and released them together with requirements to apply 
them. Based on this study we can establish that the K1-regulation, from the account 
consultants' perspectives, leans towards a simplification within accountancy, account and 
taxation. Therefore we have got an answer on the study's problem, thereby is the aim 
achieved. 
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Sammanfattning 
 
Harmonisering inom redovisning är något som berör många företag idag, både nationellt samt 
internationellt. Sverige arbetar aktivt inom området. BFN är en av de starka samt 
betydelsefulla aktörerna inom redovisning och ansvarar för utvecklandet av god 
redovisningssed inom landet. Regeringen har som mål att minska den administrativa 
kostnaden, som uppkommer på grund av det statliga regelverket, med 25 procent till år 2010. 
Totalt är det 600 planerade och genomförda åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet. En 
av dessa förenklingar är K-regelverket. Det är BFN som har fått i uppgift av Regering att 
framställa K-regelverket. Det är en förenkling av de redan befintliga direktiven som innebär 
att företag delas in i fyra kategorier, K1 till K4. Varje kategori får enskilda regelverk. Syftet är 
att skapa enhetliga redovisningsprinciper inom landet och underlätta för företagen vid 
bokföring, redovisning samt beskattning.  
 
Den här studien bygger på K1-regelverket. BFN har samarbetat med BAS och Skatteverket i 
förenklingsarbetet. Än finns inget tvång att tillämpa K1-regelverket och företag kan istället 
välja de allmänna reglerna och dessa regler är inte samlade på ett ställe, utan finns i olika 
vägledningar beroende på område. K1-regelverket däremot finns samlad i en 
rekommendation, BFNAR 2006:1. De tre väsentligaste förenklingarna är periodiseringar, 
skatteblanketter samt kontoplan. Poster under 5 000 kronor behöver inte periodiseras. En 
skattemässig förenkling har gjort genom att N1- samt N2-blanketterna har ersatts med NE-
blanketten. BAS har arbetat fram två nya kontoplaner med mindre antal konton. 
 
Syftet är att få klarhet i studiens problem som är om det har blivit en förenkling inom 
bokföring, redovisning samt beskattning på grund av införandet av K1-regelverket utifrån 
redovisningskonsulternas och revisorernas perspektiv. Klarhet i studiens problem kan bidra 
till att utveckla och förbättra Sveriges arbete kring K-regelverket. 
 
En tidigare undersökning i tidskriften Balans har legat till grund för analys samt slutsats. 
Genom sekundärfakta och primärfakta från intervjuer med en auktoriserad revisor, en 
diplomerad redovisningskonsult samt tre auktoriserade redovisningskonsulter fick vi hjälp att 
reda ut studiens problem. Vi kan därmed fastställa att det hade varit effektivare om BFN hade 
arbetat fram hela K-regelverket och släppt dem samtidigt, med krav på att tillämpa dem. 
Baserat på den här studien kan vi konstatera att K1-regelverket, utifrån 
redovisningskonsulternas och revisorns perspektiv, lutar mot en förenkling inom bokföring, 
redovisning samt beskattning. Därför har vi fått svar på studiens problem, därmed är syftet 
uppnått. 
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Förord  
Ett stort tack till de fyra respondenter som har lagt ner tid genom att bidra med deras 
erfarenheter samt åsikter om K1-regelverket. Utan den informationen hade den här studien 
inte varit genomförbar. Dessutom ett tack till handledare Marianne Kullenwall för bra 
vägledning och opponenterna som har gett bra åsikter samt positiv kritik. Studien har 
förbättrats med hjälp av dessa personer, som alla har bidragit med en eller flera betydelsefulla 
faktorer.  
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Förkortningar  

 

BAS Organisation som arbetar med att förbättra kontoplanen för 
mindre- samt medelstora företag i Sverige.1 

BFL  Bokföringslagen 
BFN  Bokföringsnämnden 
BFNAR  Bokföringsnämndens Allmänna Råd  
FAR SRS Sammanslagning av Föreningen Auktoriserade Revisorer och 

Svenska Revisorsambundet.  
FIFU  First In First Out 
IAS   International Accounting Standards 
IASB  International Accounting Standards Board 
IL  Inkomstskattelagen  
IFRS  International Financial Reporting Standards 
ML   Mervärdesskattelagen  
NE  Nationalencyklopedin  
RR  Redovisningsrådet 
SKV  Skatteverket 
SRF  Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
ÅRL  Årsredovisningslagen 

                                                           
1 BAS (2009). 
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1. Inledning 
Den här studien inleds med ett avsnitt där bakgrunden till problemet kommer att beskrivas, 
därefter presenteras huvudproblemet och dess följdfrågor. Avsnittet kommer att avslutas med 
en beskrivning av syftet med studien.  

 

1.1. Allmän bakgrund 
Harmonisering inom redovisning är något som många företag berörs av idag, både nationellt 
samt internationellt. Innebörden av begreppet är att skapa enhetliga redovisningsprinciper som 
ska följas för att skapa förståelse och jämförbarhet globalt. På en relativt kort tidsperiod har 
harmonisering av redovisningsstandarder gjort betydande framsteg.2 Att Sverige har berörts 
av det går inte att undgå. Från och med den 1 januari 2005 var företag i nationen tvungna att 
tillämpa IAS/IFRS, vilket innebär att alla börsnoterade företag numera ska utforma sin 
koncernredovisning utifrån IAS/IFRS. Det är ett faktum att Sverige är aktiva i arbetet inom 
harmonisering. Inom redovisning finns många starka och betydelsefulla aktörer. I Sverige 
finns bland annat BFN, som ansvarar för att utveckla god redovisningssed.  För att skapa 
enhetliga redovisningsprinciper inom landet, som är en del av innebörden av harmonisering, 
har BFN fått i uppgift av Regeringen att göra en förenkling av de befintliga regelverken.3  
 
Att göra ett årsbokslut eller en årsredovisning är tidskrävande, det innebär därför en stor 
kostnad för företagen. Det är mycket information som ska samlas in och många regler att ta 
hänsyn till. Redovisningsreglerna samt normerna finns inte samlade på ett ställe, utan finns 
uppdelade efter ämne.4 Sveriges Regering har som mål att minska kostnaden, som 
uppkommer på grund av det statliga regelverket, hos företag för den administrativa delen med 
hela 25 procent till år 2010. 5 BFN har fått i uppdrag att göra en förenkling och ta fram 
kompletterande normgivning, som kallas för K-regelverket, för svenska företag. 
 

1.2. Problembakgrund 
BFN började i slutet av 1990-talet att ta fram allmänna råd, för icke marknadsnoterade 
aktiebolag, som skulle förenkla RR:s rekommendationer. Dessa allmänna råd visade sig snart 
inte vara några förenklingar.6 Istället delade BFN in företag i fyra olika kategorier, K1 till K4, 
där enskilda regler skulle tas fram till respektive grupp. Syftet var att en näringsidkare endast 
skulle behöva en rekommendation.7 Införandet av K-regelverket i Sverige görs för att 
underlätta för företagen vid bokföring, redovisning samt beskattning. En annan orsak är att 
behovet av informationen i redovisningar är olika beroende på storleken på verksamheten. 
Intressenterna till mindre företag efterfrågar inte lika mycket information som vid ett större 

                                                           
2 Carmona & Trombetta (2008), s. 455-461.   
3 Justitiedepartementet (2008), s. 14. 
4 Precht (2006), s. 24 f. 
5 Justitiedepartementet (2008), s. 13 f. 
6 Engström (2007), s. 43. 
7 Precht (2006), s. 24 f.  
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företag. Tidigare gällde samma redovisningsdirektiv för alla, vilket inte var nödvändigt. 
Ytterligare en anledning till införandet beror på att den administrativa kostnaden hos 
företagen ska minska. Motivet till att BFN arbetar med att ta fram komplement till den 
befintliga normgivningen är att processen inte ska ta lika lång tid som att ta fram en ny lag.8   
 

 
Figur 1. K-projektet. Källa: www.bfn.se/AKTUELLT/Ny-normgivning.pdf, 2009-04-24. 
 
Figur 1 ger en överblick över förenklingsarbetet, där det framkommer hur kategorierna 
förhåller sig till varandra samt till lagstiftningen. 9 Två av de fyra regelverken har redan 
kommit ut och går att tillämpa. K1-regelverket, som började gälla den 1 januari 2007, är 
aktuell för enskilda näringsidkare, HB med fysiska ägare och ideella föreningar. Dessa får 
maximalt ha en omsättning på tre miljoner kronor. K2-regelverket, som kom ut den 11 juni 
2008, inriktar sig mot de näringsidkare som uppfyller minst två av de tre kriterierna av 
50/25/50- företagen. Det vill säga, medelantalet anställda är mer än 50 stycken, 
balansomslutningen är större än 25 miljoner kronor samt den redovisade nettoomsättningen är 
mer än 50 miljoner kronor. Dessa kriterier ska ha uppfyllts under de två senaste 
räkenskapsåren. Enligt ÅRL 1:3 är ett mindre företag de som inte uppfyller kriterierna för ett 

                                                           
8 Justitiedepartementet (2008), s. 14. 
9 BFN (2009f), s. 1. 
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större företag. BFN arbetar med att utveckla de två resterande regelverken. K3-kategorin 
inriktar sig mot större onoterade företag och K4-kategorin ska tillämpas av bolag som 
använder IFRS-direktiven i sin redovisning. 10 När de tre första kategorierna är framarbetade 
och trätt i kraft kommer K-regelverket bli obligatoriskt. 11 
 

1.3. Problemformulering 
Utifrån den allmänna bakgrunden samt problembakgrunden är studiens frågeställning 
följande: Är införandet av K1-regelverket i Sverige för enskilda näringsidkare verkligen en 
förenkling inom redovisning, bokföring samt beskattning utifrån redovisningskonsulternas 
och revisorernas perspektiv?  
 

1.3.1. Följdfrågor 

• Hur har införandet av K1-regelverket påverkat bokföring, redovisning samt 
beskattning?  

• Tar det mindre tid att göra bokslut för redovisningskonsulter och revisorer vid 
tillämpning av K1-regelverket? 

• Vad är aktuellt om K1-regelverket inte tillämpas?  
 

1.4. Syfte 
Målet med studien är att få mer kunskap och inblick i K1-regelverket. Syftet är att få en 
klarhet i om det har blivit en förenkling inom bokföring, redovisning samt beskattning på 
grund av införandet av K1-regelverket utifrån redovisningskonsulternas och revisorernas 
perspektiv.  
 
Genom att få fram ett slutresultat av vår problemformulering kan det användas genom att tala 
för eller emot användandet av K1-regelverket, vilket kan vara intressant för redovisnings- och 
revisionsbyråer. Speciellt för dessa byråer som funderar på att börja tillämpa K1-regelverket 
eller K2-regelverket för de kan ta del av vad andra redovisningskonsulter samt revisorer anser 
om det. Det finns ett behov av att få svar på problemställningen för att utveckla förenklingen 
för de tre områdena bokföring, redovisning samt beskattning i Sverige. Genom att 
harmonisering inom redovisning är aktuellt globalt är det viktigt att länder arbetar aktivt med 
förbättring av sina nationella direktiv och normer inom dessa tre områden. Klarhet i studiens 
problem kan bidra till att utveckla och förbättra Sveriges arbete kring K-regelverket.  
 
 

                                                           
10 BFN (2009f), s. 1 f. 
11 BFN (2009f), s. 3. 
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1.5. Avgränsningar 
Det här görs under en begränsad tidsperiod, som är januari till juni under året 2009. Inriktning 
görs mot redovisnings- samt revisionsbyråer där en avgränsning görs mot 
redovisningskonsulter och revisorer. Det kommer att ske en geografisk avgränsning till 
områdena Lidköping, Tidaholm samt Skövde. 
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2. Metod 
Under metodavsnittet framkommer det hur studien ska genomföras. Undersökningsdesignen 
samt undersökningsmetoden presenteras för att få klarhet i hur problemet ska lösas så att 
syftet uppfylls.  

 

2.1. Undersökningsdesign 
Undersökningsdesign är hur undersökningen är upplagd. Här tas det ställning till hur 
tillvägagångssättet ska vara för att analysera den data eller information som samlas in.12  
 

2.1.1. Kvantitativ och kvalitativ metod 
En kvantitativ metod utgår från en teori som prövas genom hypoteser och som sedan godtas 
eller förkastas. Vid insamling av data används enkäter eller strukturerade intervjuer, vilket 
förklaras närmare under rubriken intervjuer. Här är det forskarens intressen som styr 
undersökningen. Rapporten är oftast numerisk vid en kvantitativ metod. Numerisk innebär att 
utöver ord presenteras även grafer och diagram. 13 En kvalitativ metod bygger oftast på att ta 
fram nya teorier.14 Målet är att hitta betydelser och mening hos fenomen, istället för mängd 
eller egenskaper. 15 Där är utgångspunkten ett problem som ska besvaras genom att data 
samlas in med hänsyn till problemet. Undersökningen styrs av vad respondenten anser är 
viktigt.  Med en kvalitativ metod består rapporten oftast av ord.16  
 
Eftersom studien byggde på om K1-regelverket inom redovisning, bokföring samt beskattning 
har blivit en förenkling utifrån redovisningskonsulternas samt revisorernas perspektiv, var en 
kvalitativ studie mest lämpad. Anledningen var att information skulle införskaffas om vad 
respondenterna, som i det här fallet var redovisningskonsulterna och revisorerna, ansåg om 
K1-regelverket. Studien bestod av ord, vilket symboliserar en kvalitativ studie.  
 

2.1.2. Hermeneutik 
Hermeneutik är en vetenskaplig huvudinriktning vid en kvalitativ metod.17 Begreppet innebär 
att forskaren söker förståelse genom att tolka, översätta, förtydliga samt klargöra 
informationen som tas fram. Forskaren måste redogöra för vilka förväntningar som finns inför 
forskningsprocessen för att kunskapen ska bli lättare att värdera, därmed blir den mer 
tillförlitlig. 18  
 

                                                           
12 Bell & Bryman (2005), s. 46 f. 
13 Bell & Bryman (2005). 
14 Bell & Bryman (2005), s. 40 f. 
15 Nylén (2005), s. 10. 
16 Bell & Bryman (2005). 
17 Wiedersheim-Paul & Eriksson (2001), s. 199. 
18 Widerberg (2002), s. 26. 
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Förhoppningen var att få fram betydelsefull och trovärdig information i intervjuerna. Utifrån 
den användes vår kunskap och erfarenheter för att tolka och klargöra informationen. 
Förväntningarna på forskningsprocessen var att få klarhet i studiens problemformulering samt 
att få en bättre inblick i K1-regelverket.  
 

2.2. Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden anger vilken teknik som använts för insamlandet av data. Flera olika 
tillvägagångssätt är möjliga att tillämpa, det kan exempelvis vara enkäter eller intervjuer.19  
 

2.2.1. Fallstudie 
En fallstudie är en analys av ett eller ett fåtal fall. Forskaren vill ofta framhäva specifika drag 
och målet är att grundligt samt detaljerat betona detta fall. Sådana studier kopplas för det 
mesta samman med en viss plats och associeras ofta med en kvalitativ metod. 20    
 
Utifrån studiens problem var en fallstudie mest lämpad. Anledningen var att utgångspunkten 
var specifika fall, som var olika redovisnings- och revisionsbyråer. Platsen var hos företagen. 
Dessutom var en grundlig och detaljerad undersökning nödvändig för att få så stor förståelse 
och kunskap som möjligt för studiens problem.  
 

2.2.2. Datainsamling 
Vid insamlandet av data kan primärdata och sekundärdata användas. Primärdata är data som 
inte existerar, utan som samlas in för första gången. Insamlingssätt kan vara genom intervjuer, 
enkäter eller direkt observation. Ofta används olika metoder vid insamling av primärdata för 
att alla respondenter inte går att nå på samma sätt. Exempelvis kan inte alla respondenter 
träffas personligen.21 Att göra en undersökning kostar mycket, därför kan sekundärdata 
användas. Sekundärdata är data som andra forskare redan har samlat in. Genom att använda 
sig av det sparas både tid och pengar.22 Data finns i olika register, där svaret antingen kan 
finnas direkt eller så kan informationen behöva analyseras för att få fram ett svar.23  
 
Primärdata samlades in via intervjuer för att få en djupare inblick i ämnet. Det medförde mer 
information, som var betydelsefull i den här studien, än vad exempelvis en enkät hade kunnat 
generera. Dessutom användes sekundärdata, som sparade både tid samt pengar. Tidskriften 
Balans hade gjort en undersökning om vad som skulle vara den största kostnadsbesparingen 
för de mindre företagen. Den användes för att kunna dra en slutsats om vad det fanns för 
koppling mellan vad de mindre företagen och respondenterna i studien ansåg.  

                                                           
19 Bell & Bryman(2005), s. 47. 
20 Bell & Bryman (2005), s.71 f. 
21 Dahmström (2005). 
22 Bell & Bryman (2005), s. 230 f. 
23 Dahmström (2005), s. 75. 
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2.2.3. Intervjuer 
En intervju kan antingen vara av en strukturerad eller kvalitativ grund.  En strukturerad 
intervju används vid ett kvantitativt tillvägagångssätt. En sådan intervju är styrd och alla 
respondenter får samma frågor för att svaren sedan ska kunna jämföras med varandra. 
Frågorna kommer alltid i samma ordning och är formulerade på samma sätt. Ofta finns det 
olika svarsalternativ att välja mellan.24 En kvalitativ intervju är inte lika styrd som en 
strukturerad. Där används följdfrågor beroende på vad den intervjuade personen svarar för att 
komma djupare in på ämnet. En kvalitativ intervju kan variera mycket. Dels kan den vara 
ostrukturerad, vilket kan bli som ett samtal där intervjuaren endast har några få frågor som 
sedan byggs vidare på. Dels kan den vara semi-strukturerad, då intervjuaren har skrivit frågor, 
men dessa behöver inte följas exakt. 25  
 
I den här studien användes semi-strukturerade, kvalitativa intervjuer, för att få en djupare 
förståelse för problemet. Genom att respondenterna besöktes betraktades det som 
besöksintervjuer. Valet av semi-strukturerade samt besöksintervjuer innebar mer ingående 
information om vad redovisningskonsulterna och revisorerna verkligen ansåg om K1-
regelverket.  
 

2.2.4. Urval 
Av praktiska skäl valdes intervjuer med företag i Lidköping, Tidaholm och Skövde. Urvalet 
skulle inte påverka resultatet nämnvärt, eftersom det inte spelade någon roll om 
respondenterna bodde i en liten eller stor stad. Regelverket är ändå detsamma. Urvalet 
bestämdes genom Internetsökningar på www.hitta.se. Målpopulationen var redovisnings- och 
revisionsbyråer med fler än en anställd. I Tidaholm och Lidköping kontaktades alla som var 
fler än en anställd för att fråga om en intervju var genomförbar hos dem. I Skövde var 
preferenserna utgångspunkten vid val av respondenter. Kontakten med Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Lidköping medförde kontakt med deras verksamhet i Vara. Totalt 
valdes 13 redovisnings- och revisionsbyråer ut, varav åtta i Lidköping, två i Tidaholm, och tre 
i Skövde. 
 

2.2.5. Genomförande  
Det var på Ex-jobbsmässan på Högskolan i Skövde hösten 2008 som arbetet inför studien 
inleddes i form av en diskussion med företaget LRF Konsult. De gav förslag på att inrikta 
studien på K-regelverket och efter en tid hittades artiklar i tidskriften Balans och mycket bra 
information på BFN:s hemsida. Det rådde tveksamhet om redovisningskonsulterna samt 
revisorerna hade hunnit skaffa sig en uppfattning om K2-regelverket, anledning var att det 
kunde tillämpas först vid bokslutet 2008. Med mer inblick i K-regelverket beslutades att K1-
kategorin blev studiens inriktning och orsaken var att det hade funnits längre än K2-

                                                           
24 Bell & Bryman (2005). 
25 Bell & Bryman (2005). 
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regelverket, därmed borde redovisningskonsulterna samt revisorerna hunnit bilda sig en bättre 
uppfattning om det.  Efter det började studiens problemformulering att växa fram.  
 
Nästa steg var att få fram problembakgrund samt metod. Efter det första mötet med 
handledare, Marianne Kullenwall på Högskolan i Skövde, började den teoretiska 
referensramen att växa fram. Samtidigt togs tidigt kontakt med redovisnings- samt 
revisionsbyråer för att boka in intervjuer med eventuella respondenter. Eftersom det var 
högsäsong hade de mycket bokslut- samt deklarationsarbete. Till slut tackade två företag i 
Lidköping, två företag i Skövde samt ett företag i Vara ja till intervju, dock drog sig en 
redovisningskonsult ur för hon upplevde att hennes kunskap om studiens ämne inte var 
tillräcklig. Av de 13 företag som kontaktades tillämpade tre av dem ännu inte K1-regelverket, 
ett tillämpade endast K2-regelverket och fem av dem ansåg att de arbetade med det i liten 
utsträckning.  
 
För att respondenterna skulle få en uppfattning om intervjun fick de frågorna utskickade en 
vecka innan mötet. Intervjufrågorna var godkända av Marianne Kullenwall. Dessutom 
arbetades extra frågor fram ifall att utfallet av intervjufrågorna inte gav den information som 
var aktuell för studien. Efter intervjuerna ägt rum ute hos företagen kontrollerade 
respondenterna sammanställningen över informationen för att få bra trovärdighet. Under 
samma period som svar inväntades från dem var det dags för opponering. Tre opponenter gav 
positiv kritik med betydelsefulla åsikter. När respondenterna gav sitt godkännande började 
analysarbetet samtidigt som den teoretiska referensramen kompletterades samt reducerades. 
Till sist arbetades slutsats, avslutning samt sammanfattning fram.  
 

2.2.6. Källkritik 
I en studie är det viktigt att uppmärksamma hur tillförlitliga källorna är som används. Äkthet, 
tidssamband, oberoende samt tendensfrihet är faktorer som ger signaler om källorna är 
trovärdiga. Det ska beaktas hur äkta källan är, om det har gått för lång tid mellan när 
händelsen inträffade och källan skrev om det. Tillförlitligheten är som störst då källan är 
alldeles ny, den reduceras ju längre tiden går. Hänsyn måste även tas till hur oberoende källan 
är, det vill säga om författaren har påverkats av någon. Det är inte endast att referera till en 
annan källa. En annan viktig aspekt är att ta hänsyn till att källan inte är alltför subjektivt 
skriven.  En persons värderingar spelar stor roll, så att verkligheten inte har förvrängts i källan 
på grund av dess personlighet, ekonomiska, politiska eller andra intressen. 26  
 
De Internetkällor studien baseras på är kända sidor. Det studerades noggrant när de senast var 
uppdaterade för att säkerställa att informationen var färsk. BFN har konstruerat Vägledningen 
2006:1 om förenklat årsbokslut, som finns på Internet. Därifrån hämtades information till 
studien. Ovan nämnda faktorer tyder på god trovärdighet. Respondenterna var antingen 
auktoriserad redovisningskonsult och revisor enligt FAR SRS, eller auktoriserad 
redovisningskonsult enligt SRF. Därmed innebar det att deras åsikter samt erfarenhet om K1-

                                                           
26 Thurén (2003). 
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regelverket hade inflytande på studien. Två av de fyra respondenterna var mer insatta i K1-
regelverket, därav värdesattes det mer. Data från intervjuerna var objektivt skriven och båda 
författarna deltog vid besöken hos företagen. För att säkerhetsställa informationen fick 
respondenterna kontrollera den efter att en sammanställning hade gjorts. Dessa faktorer 
medförde att trovärdigheten var god vid intervjuerna. Något viktigt som beaktades var att de 
intervjuade personernas inställning till förändringarna kunde påverka slutresultatet i studien. 
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer sekundärfakta att presenteras. Normgivande organ beskrivs för att 
förtydliga viktiga aktörer som är involverade i förenklingsarbetet. Fokus ligger dock på K1-
regelverket och vad som är aktuellt om det inte tillämpas. Informationen är teori som är 
användbar för att kunna få klarhet i studiens problem. 

 

3.1. Beslutsorgan 
I Sverige finns bland annat RR och BFN, som är två svenska normbildande organ. Ett annat 
beslutsorgan är Regeringen, som ansvarar för Riksdagen.27 Det är Riksdagen som stiftar 
lagarna i nationen. 28 Dessa är involverade i svensk bokföring, redovisning samt beskattning. 
 

3.1.1. RR  
RR bildades år 1989 av staten och deras främsta uppgift var att utfärda 
redovisningsrekommendationer, utveckla god redovisningssed samt sprida information. Det 
här gjordes främst till börsnoterade företag.29 Tillsammans med RR:s Akutgrupp arbetade de 
fram olika rekommendationer åt företag, RR1-RR29, ända fram till år 2004. När alla 
börsnoterade företag blev tvungna att tillämpa IAS/IFRS, vid införandet den 1 januari 2005, 
var RR:s rekommendationer inte längre väsentliga för börsnoterade företag. RR blev ersatt i 
april år 2007 av Rådet för finansiell rapportering. Det innebar att det lades ner, men RR1-
RR29 finns fortfarande kvar för övriga företag som inte är börsnoterade.30 
 
Efter införandet den 1 januari 2005 minskade RR:s rekommendationers betydelse på 
marknaden och därför har BFN blivit en mer betydelsefull aktör i Sverige. Det ansvarsområde 
som RR ansvarade för innan införandet försvann. Orsaken var att det internationella rådet 
IASB, som ger ut IFRS och arbetar för harmonisering, tog över ansvaret över normgivningen 
av koncernredovisningen för börsnoterade företag. BFN har fått ett större ansvar för 
normgivningen gällande mindre och medelstora företag, eftersom RR:s rekommendationer 
var mer vägledande än vad IFRS är. 31  
 

3.1.2. BFN och Regeringen 
BFN är en statlig myndighet vars huvuduppgift är att främja utvecklingen av god 
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.32  Deras arbetsuppgifter är 
att ge ut allmänna råd samt informationsmaterial inom deras ansvarsområde, det vill säga om 
redovisningsfrågor och normer till mindre företag. En annan uppgift är att ge yttrande om vad 

                                                           
27 Regeringsformen 1:6. 
28 Sveriges Riksdag.  
29 Nilsson (2005), s. 68 f. 
30 Samlingsvolymen 2008 del1 (2008), s. 960.  
31 Nilsson (2005), s. 67, s. 90.  
32 Nilsson (2005), s. 72. 
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som är god redovisningssed i olika fall i domstolar. De arbetar under Finansdepartementet, det 
vill säga Regeringen och fungerar som ett bollplank åt dem i olika redovisningsfrågor, 
utredningar och författningsförslag.33 Det är Regeringen som utser BFN:s ledamöter, som 
idag består av elva personer.34  
 
BFN ansåg i slutet av 1990-talet att det inte var stor skillnad i redovisningen mellan ett litet 
aktiebolag och ett börsnoterat aktiebolag. Därför började de ta hjälp av RR:s 
rekommendationer och tog fram anpassade allmänna råd för onoterade och mindre aktiebolag. 
Arbetet resulterades negativt eftersom det blev för komplext för bolagen. Först några år 
senare, under år 2004, informerade BFN om att de skulle ändra arbetsinriktningen och satsa 
på att arbeta fram regelverk som var inriktade mot olika typer av företag. 35 Anledningen var 
att Sveriges Regering satte upp ett mål att minska kostnaden, som uppkom på grund av det 
statliga regelverket, hos företag för den administrativa delen med hela 25 procent till år 
2010.36 Målet innefattade 600 planerade samt genomförda förenklingsåtgärder för att minska 
den administrativa kostnaden för företagen37 och BFN fick ansvaret för förenklingarna 
gällande K-regelverket. 38  
 

3.2. Branschorganisationerna SRF och FAR SRS  
För redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige är SRF den ledande branschorganisationen. 
Den bildades år 1936 och har cirka 4 500 medlemmar. Förbundet auktoriserar 
redovisningskonsulter och för att få titeln testas kompetensen hos dem. En auktoriserad 
redovisningskonsult är enligt dem en garanti för kompetens, kvalitet samt utveckling. 39  
 
När FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS beslutade att gå samman bildade de 
tillsammans FAR SRS under 2006. Det är både en nationell och internationell organisation för 
revisions- samt redovisningsbranschen och har cirka 5 400 medlemmar.40 För att bli 
auktoriserad redovisningskonsult enligt FAR SRS krävs det att redovisningskonsulten 
uppfyller de kraven på kompetens- samt erfarenhetsnivå som examensrådet bestämt. Det 
krävs att revisorn är godkänd eller auktoriserad för att bli medlem. Dessutom måste 
medlemmar vara verksamma i redovisnings- respektive revisionsföretag.41 Organisationen 
arbetar med att ge ut normer och stöd åt medlemmarna så att de i sin tur kan skapa förtroende 
samt värde inom samhället och näringslivet.42  
 

                                                           
33 BFN (2009a), BFN (2009b). 
34 BFN (2009b). 
35 Engström (2007), s. 43. 
36 Justitiedepartementet (2008), s. 13 f. 
37 Börsvik m. fl. (2009), s. 1. 
38 Justitiedepartementet (2008), s. 13 f. 
39 SRF (2008). 
40 FAR SRS (2007b). 
41 FAR SRS (2007c). 
42 FAR SRS (2007b). 
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3.3. God redovisningssed och Rättvisande bild 
ÅRL tar upp redovisningsprinciper som är grundläggande för redovisningen. Två av dessa är 
god redovisningssed och rättvisande bild.43 Huvudansvaret för utvecklandet av god 
redovisningssed har som tidigare nämnts BFN. Genom att ge ut allmänna råd och 
informationsmaterial utvecklar de god redovisningssed.44 Det är processorienterat och återger 
hur företag verkligen redovisar. I lagen görs hänvisningar till begreppet där lagstiftarna inte 
har kunnat gå in på detaljer. Exempelvis då praxis är oklart eller om utvecklingen inom kort 
gör direktiven med detaljer inaktuella. I propositionen för 1976 års BFL definieras begreppet 
på följande sätt: ”..en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 
bokföringsskyldiga.”  45 (Artsberg, s. 148.)  
 
En rättvisande bild av företagets ställning och resultat ges när en resultat- och balansräkning 
samt tilläggsupplysningar presenteras tillsammans. Genom att följa lagar och kompletterande 
normgivning, visas normalt en rättvisande bild. 46 Det har diskuterats vad det egentligen är 
och det är inte alltid det fås genom att följa normer. Det kan till och med bli nödvändigt att 
frångå dem. Begreppet fokuserar på den som läser årsbokslutet eller årsredovisningen så att 
läsaren inte vilseleds. Det är viktigt att se till helheten och inte bara till en viss del.47 
 

3.4. Kort definition av tre viktiga begrepp  
Redovisning är arbetet med att registrera och rapportera om företagets resultat samt 
ekonomiska ställning. Bokföring  är själva arbetet med att föra in affärshändelser på olika 
konton, det innebär att bokföringen är en del av redovisningen.48 Alla fysiska personer ska 
betala kommunal samt statlig inkomstskatt, som baseras på deras förvärvsinkomster.49 
Dessutom ska mervärdesskatt betalas till staten och beroende på vad köpet eller försäljningen 
gäller finns det olika skattesatser, 25 %, 12 % eller 6 %.50 Det betyder att beskattning är 
uttagande av skatt.51  
 

3.5. K1-regelverket 
BFN har tillsammans med Skatteverket och BAS tagit fram enklare regler vid bokföring, 
redovisning samt beskattning för mindre företag. Förenklingen är gjord så att det endast ska 
behövas en rekommendation, det vill säga K1-regelverket.52 Den finns i BFN:s vägledning för 
enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, BFNAR 2006:1.53 Enskilda 

                                                           
43 Artsberg (2005), s. 155. 
44 BFN (2009e). 
45 Artsberg (2005), s. 128, s. 157. 
46 ÅRL 2:3. 
47 Artsberg (2005), s. 52, s. 157. 
48 Thomasson m. fl. (2006), s. 42. 
49 Rabé (2008), s. 13. 
50 ML 1:1 och 7:1.  
51 NE (2009). 
52 Precht (2006), s. 24.  
53 BFN (2009d). 
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näringsidkare, handelsbolag som ägs av fysiska personer och ideella föreningar som normalt 
har en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor får välja om de vill tillämpa de förenklade 
reglerna.54 En anledning till förenklingen är att mindre företag inte har lika många intressenter 
som större företag har. Oftast är det endast Skatteverket samt företagsledaren som är dess 
intressenter.55 Enligt K1-regelverket måste den enskilda näringsidkaren hålla isär den privata 
och företagets ekonomi.56 Än finns inget krav på att tillämpa K1-regelverket. Om företag 
väljer att inte göra det ska de allmänna reglerna användas. Bokföringsreglerna finns inte på ett 
ställe, utan finns samlade per område i olika vägledningar.57 I BFL 6:4 står det om vad ett 
årsbokslut ska innehålla för de företag som inte tillämpar K1-regelverket.58  Därifrån görs 
hänvisningar till andra redovisningsnormer. 59 Riksdagen kräver att alla företag ska göra ett 
årsbokslut.60  
 
En öppningsbalansräkning ska upprättas när näringsidkaren väljer att tillämpa direktiven om 
förenklat årsbokslut och vid uppstartandet av en verksamhet. Den visar verksamhetens 
tillgångar och skulder, vilket gör att eget kapital kan utläsas. Dessa tre delar redovisas oftast i 
marknadsvärdet.61 Ibland förekommer det att bokföringsmässigt värde justeras mot eget 
kapital för att överensstämma med skattemässigt värde. Det här förekommer exempelvis på 
markanläggningar samt byggnader där justeringen görs på den ingående balansen. 62  
 

3.5.1. Förenklat årsbokslut 
De som tillämpar K1-regelverket ska upprätta ett förenklat årsbokslut, som ska bestå av en 
resultat- samt balansräkning, se bilaga 1.63 Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket, dock 
ska den enskilda näringsidkaren behålla den tillsammans med bokföringen och 
bokslutsunderlaget i tio år.64 I det förenklade årsbokslutet ska det framgå en upplysning om 
den enskilda näringsidkarens obeskattade reserver, som exempelvis är summan av 
periodiserings-, expansions-, ersättningsfond samt skogskonto. 65  
 

3.6. Förenklingar 
I huvudsak finns det tre väsentliga förenklingar i K1-regelverket, och dessa är 
periodiseringsregler, skatteblanketter samt kontoplan. Dessutom finns det ytterligare 
förenklingar som också kommer att presenteras under det här avsnittet. 66  

                                                           
54 BFN (2009c). 
55 Drefelt (2007), s. 29. 
56 BFN (2009d), s. 30. 
57 BFN (2009f), s. 1. 
58 BFL 6:4. 
59 BFN (2009d), s. 5. 
60 Katarina Ranta.  
61 SKV 282, s. 6. 
62 FAR SRS (2007a). 
63 BFL 6:10. 
64 BFN (2009d), s. 41. 
65 BFN (2009d), s. 27. 
66 ”Nya regler ger förenklat årsbokslut” (2006), s. 18. 
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3.6.1. Periodiseringsregler  
Enligt periodiseringsprincipen ska transaktioner samt händelser redovisas till 
resultaträkningen först när de inträffar, oavsett när det sker en transaktion av de likvida 
medlen. Det här görs för att intäkter och kostnader ska redovisas under rätt räkenskapsår, 
vilket matchningsprincipen baseras på.67 I K1-regelverket är det många av 
periodiseringsreglerna som blivit förenklade. Ett tydligt exempel är att de inkomster och 
utgifter som är under 5 000 kronor inte ska periodiseras. 68 Vid förenklat årsbokslut ska endast 
räntor över 5 000 kronor periodiseras vid upplupna poster och förutbetalde poster. Vid 
förskott ska det endast beaktas när det är över 5 000 kronor.69 Många av direktiven är 
anpassade till inkomstskatten, det vill säga att de följer skattereglerna.70 Tillämpas inte K1-
regelverket ska upplupna poster, förutbetalda premier samt förskott periodiseras fullt ut vid 
årsbokslutet. 71  
 
Även vid varulager finns en 5 000 kronors gräns. När det värderas upp till den nivån behöver 
varulager inte bokföras i balansräkningen vid tillämpning av K1-regelverket. Endast de 
inköpta varorna, som har levererats till näringsidkaren, ska tas med i det förenklade 
årsbokslutet. Sålda varor som redan har levererats till kund ska inte bokföras i 
balansräkningen hos näringsidkaren, oavsett om en faktura har skickats eller inte. Det medför 
att intäkten samt kostnaden hamnar på samma år endast om fakturan har skickats.72 Används 
de allmänna reglerna finns ingen beloppsgräns, de ska periodisera hela varulagret.73  
 

3.6.2. Skatteblanketter  
Tidigare fanns det två skatteblanketter för näringsidkare, en för inkomst av näringsverksamhet 
utan årsbokslut, N174, och en för inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut, N275. Dessa 
två har ersatts med blanketten inkomst av näringsverksamhet, NE, för att det ska bli en 
förenkling.76 Första sidan sammanfaller med det förenklade årsbokslutet och den andra med 
de skattemässiga justeringarna.77 Se blanketten över konverteringen på Skattverkets hemsida 
för att få en överblick på övergången. 78 Inkomstdeklaration 1 är en hjälpblankett för att räkna 
ut skatten. Den används om inte den förtryckta deklarationsblanketten används. 79 Andra 
blanketter som kan behöva användas vid ett förenklat årsbokslut och som är kopplade till NE-
blanketten och Inkomstdeklaration 1 är följande80:  

                                                           
67 FAR SRS (2007a). 
68 ”Nya regler ger förenklat årsbokslut” (2006), s. 18. 
69 SKV 283, s. 4. 
70 ”Nya regler ger förenklat årsbokslut” (2006), s. 18. 
71 SKV 283, s. 4. 
72 BFN (2009d), p. 6.45-6.55. 
73 SKV 283, s. 4. 
74 Skatteverket (2007a). 
75 Skatteverket (2007b). 
76 Skatteverket (2007c). 
77 ”Nya regler ger förenklat årsbokslut” (2006), s. 18. 
78 Skatteverket (2008b). 
79 SKV 2000. 
80 SKV 295. 
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• NEA ska användas när en näringsidkare har flera verksamheter eller har sin 

verksamhet tillsammans med någon annan. 

• Momsbilaga är aktuell när näringsidkare redovisar mervärdesskatt i 
inkomstdeklarationen. 

• N7 ska användas för näringsidkare vid övertagande av periodiserings-, expansionsfond 
eller räntefördelningsbelopp.  

• N8 ska användas vid skogsavdrag och substansminskningsavdrag. 
• K7 ska användas vid försäljning av näringsfastighet. 

• K8 ska användas vid försäljning av näringsbostadsrätt. 
 
Näringsidkare som inte gör förenklat årsbokslut ska använda samma blanketter. Enda 
skillnaden är att näringsidkaren ska kryssa i ruta 34 på NE-blanketten, som säger att företaget 
inte har tillämpat reglerna för förenklat årsbokslut.81 Till NE-blanketten finns SKV 2196 som 
hjälp, vars tidigare namn var N6. Den används för att beräkna kapitalunderlaget för 
räntefördelning eller expansionsfond och ska inte lämnas in till Skatteverket.82 Näringsidkare 
som har ett beskattningsunderlag på högst en miljon kronor ska antingen redovisa 
mervärdesskatten i momsbilagan eller i inkomstdeklarationen. Från och med den 1 januari 
2008 kan mindre och medelstora näringsidkare välja att redovisa det i tremånadersintervaller. 
83 Om den enskilda näringsidkaren istället vill fortsätta att redovisa sin mervärdesskatt varje 
månad måste de kontakta Skatteverket. 84  
 

3.6.3. Kontoplan  
Enskilda näringsidkare som tillämpar de allmänna reglerna får använda den ursprungliga 
kontoplanen, som består av ungefär tusen olika konton.85 För företagen som upprättar 
förenklat bokslut har BAS tagit fram två nya kontoplaner med färre antal konton, en normal- 
och en minimikontoplan. Ordningen på kontona är samma både på det förenklade årsbokslutet 
och på deklarationsblanketten, så långt det är möjligt. Konteringsinstruktioner finns som 
hjälp, där det bland annat står vad olika konton ska innehålla samt vart affärshändelser ska 
bokföras. Även förslag på motkonto finns. Det medför att företagen generellt bokför likadant, 
vilket gör det lättare att jämföra olika företag. Minimikontotabell är till för de allra minsta 
företagen och består endast av 30 konton. Den kan sedan utökas genom att ta konton från 
normalkontoplanen eller en kontoplan för den specifika branschen.86  
 

                                                           
81 SKV 2161.  
82 SKV 2196. 
83 SKV 552. 
84 Skatteverket (2008a). 
85 ”Nya regler ger förenklat årsbokslut” (2006), s. 18. 
86 BAS Förenklats årsbokslut 2008 (2008). 
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3.6.4. Tillgångar 
Värdering av maskiner och inventarier vid förenklat årsbokslut tas upp som en tillgång om 
värdet på dessa anläggningstillgångar överstiger 5 000 kronor. Är värdet under den gränsen 
kostnadsförs hela beloppet direkt. 87  Tillämpas inte K1-regelverket ska den enskilda 
näringsidkaren utgå från ÅRL och de allmänna värderingsreglerna i BFNAR 2001:3. 88 Vid 
materiella och förvärvade immateriella anläggningstillgångar ska en inventarieförteckning 
upprättas vid ett förenklat årsbokslut.89 Det innebär att näringsidkaren ska göra en förteckning 
över sina anläggningstillgångar, där anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt samt uppskattad 
tid i företaget som anläggningstillgången tros ha ska anges.90  Tillämpas de allmänna reglerna 
ska ett anläggningsregister göras.91 Det ska framställas vid bokslutet och innehåller fler 
faktorer än en inventarieförteckning. 92  
 
Gällande varulager, enligt K1-regelverket, beräknas anskaffningsvärdet utifrån priset på den 
senaste fakturan för varje sorts produkt. Utgifter som inte finns med på fakturan, men som är 
direkt hänförliga till varans förvärv ska också räknas in i anskaffningsvärdet om de 
sammanlagt överstiger 5000 kronor. Värdet av eget och anställdas arbete ska inte räknas med. 
Ett redovisnings- och skattemässigt inkuransavdrag får göras med tre procent av varulagrets 
anskaffningsvärde.93 Enligt de allmänna reglerna värderas varulagret genom lägsta värdets 
princip. Det innebär att det ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Företaget måste bestämma båda dessa värden för att kunna göra en 
jämförelse mellan dem. Anskaffningsvärdet får beräknas enligt FIFU eller 
genomsnittsmetoden.94 Enligt huvudregeln för lägsta värdets princip ska värderingen ske post 
för post. En gemensam värdering för alla produkter får alltså inte ske, såvida det inte handlar 
om homogena produkter.95  
 

3.6.5. Kontantmetoden och Faktureringsmetoden  
I BFN:s vägledning om K1-regelverket baseras bokföringen på kontantmetoden, dock kan 
företag välja att tillämpa faktureringsmetoden istället. Faktureringsmetoden är BFN:s 
grundprincip, de som väljer den ska istället tillämpa reglerna i BFNAR 2001:2, BFN:s 
allmänna råd om löpande bokföring. Kontantmetoden innebär att endast in- samt 
utbetalningar bokförs. Vid kontant betalning ska transaktionen föras in i bokföringen senast 
dagen efter betalningen. Sker annan form av betalning ska det bokföras senast vid utgången 
av månaden efter betalningen.  Därför används inte fodringar och skulder under den löpande 
redovisningen, men beaktas vid bokslutet. Det görs för att intäkter och kostnader för perioden 

                                                           
87 SKV 283, s. 4. 
88 Ulla Stenfors. 
89 SKV 283, s. 4. 
90 SKV 282, s. 40. 
91 SKV 283, s. 4. 
92 BFNAR 2003:1. 
93 BFN (2009d), p. 6.45-6.55. 
94 ÅRL 4:9 och ÅRL 4:11. 
95 BFN (2000).   
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ska kunna fastställas. Ett bokslutsunderlag används, som är en förteckning över vilka 
bokslutshändelser som konterats i samband med bokslutet.96 En ny gräns för vilka företag 
som får använda kontantmetoden har satts. Alla företag som har en omsättning på högst tre 
miljoner får välja att använda kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Företag med en 
högre omsättning får endast använda sig av faktureringsmetoden.97 Då visas verksamhetens 
in- samt utbetalningar.98 Dessutom bokförs fakturor innan betalning har skett.99 Samma 
affärshändelse bokförs vid två tillfällen, vilket innebär att det ges bättre information vid 
faktureringsmetoden som kan ha viktigt betydelse i företag som är lite större.100  
 

3.7. Samband mellan redovisning och beskattning 
Det är bokslutet som är grunden för beskattningen.101 För att göra det enklare för enskilda 
näringsidkare har ändringar gjorts i BFL, IL och ML. Trots omarbetningarna motsvarar de 
kraven som bör ställas på redovisningen. Genom förändringarna är BFN:s regler anpassade 
till de skattemässiga direktiv som existerar. Det ska nu räcka med en redovisning. Företag ska 
inte behöva ha en bokförings- samt en skattemässig redovisning, som de tidigare haft.102 
Tillsammans med Skatteverket har BFN tagit fram en broschyr som beskriver hur ett förenklat 
årsbokslut upprättas. Broschyren heter ”Bokföring, bokslut och deklaration - del 1”.103 I 
BFN:s vägledning för enskilda näringsidkaren som upprättar förenklat årsbokslut, BFNAR 
2006:1, finns många hänvisningar till IL.104  
 

3.8. Mervärdesskatt  
I början av år 2009 ställde tidskriften Balans frågan vilken kostnadsbesparing som skulle vara 
störst för mindre svenska företag.  Det resulterades i att 46 procent av respondenterna önskade 
lättare mervärdesskattsregler. Enligt Skatteverkets senaste statistik från år 2005 kostar 
mervärdesskattshanteringen hela 6,3 miljarder kronor för alla näringsidkare inom landet. Det 
är en ökning med 1,9 miljarder kronor från år 1993 som beror på svårare skattedirektiv, fler 
företag samt ökade kostnader för att deklarera mervärdesskatten. Enskilda näringsidkare eller 
företag med upp till fyra anställda är de som har drabbats mest av de ökade kostnaderna. Vid 
deklarationen av mervärdesskatten, för de mindre företagen, har kostnaderna ökat med hela 
75 procent under de senaste tio åren.105  

                                                           
96 BFN (2009d). 
97 ”Nya regler ger förenklat årsbokslut” (2006), s. 18. 
98 SKV 282. 
99 BAS Förenklat årsbokslut 2008 (2008), s. 33 f. 
100 SKV 282.   
101 SKV 282.  
102 BAS Förenklat årsbokslut 2008 (2008). 
103 BFN (2009c). 
104 BFN (2009d).  
105 Börsvik m. fl. (2009), s. 1. 
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4. Empiri 
I det här avsnittet redovisas data som har samlats in via intervjuer.  Informationen är 
objektivt skriven och kommer att ligga som grund för att få klarhet i studiens frågeställning. 
En kort företagspresentation av fyra redovisnings- samt revisionsbyråer visas först, därefter 
visas deras syn på K1-regelverket. En av de fyra respondenterna har valt att vara anonym, 
därför kallas personen redovisningskonsulten X.  

 

4.1. Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Vara  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ledande inom redovisning, revision och rådgivning såväl 
Sverige som globalt. De är etablerade på 125 orter i Sverige med cirka 3 400 medarbetare. 
Gun Sabel är redovisningskonsult enligt FAR SRS. Hon startade sin karriär på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers år 1988 som revisorsassistent. Idag arbetar Gun Sabel på kontoret i 
Vara med redovisning 60 procent och resterande tid utvecklar hon dataprogram inom 
verksamheten. Mellan 20 och 25 procent av alla kunder som tillhör kontoret i Vara hamnar 
inom K1-kategorin. Öhrlings PricewaterhouseCoopers använder K1-regelverket för alla 
företag som är lämpliga och som hör till den kategorin. De började tillämpa det från och med 
bokslutet 2007-12-31.  
 

4.1.1. Fördelar K1-regelverket 

K1-regelverket består av ett dokument, därför behöver redovisningskonsulten endast leta i en 
vägledning, BFNAR 2006:1. Det blir då lätt att få fram regler samt principer och Gun Sabel 
anser att vägledningen är lättläst. Hon tycker att gränsen på 5 000 kronor förenklar arbetet för 
redovisningskonsulter eftersom de inte behöver arbeta med mycket små belopp i boksluten. 
Det medför att det blir mindre poster att beakta. En viktig aspekt är att ett företag kan välja 
om de vill periodisera poster under 5000 kronor, vilket innebär att det inte är något krav att 
inte periodisera belopp som understiger gränsen. Eftersom små belopp inte behöver 
periodiseras i bokslutet, i varken K1- eller K2-regelverket, har både en bokförings- samt 
skattemässig förenkling gjorts. Vid tillämpning av K1-regelverket blir det mer skattemässigt 
och inte endast bokföringsmässigt riktigt. Det beror på att förmåner ska tas upp, vilket det 
tidigare inte gjordes. Noteras förmåner i det förenklade årsbokslutet ska dessa inte tas upp i 
NE-blanketten. Enligt regelverket ska förmånerna vara med i bokslutet, men har den enskilda 
näringsidkaren av misstag glömt att ta upp dessa ska de tas upp som ett tillägg i deklarationen. 
Det förenklade årsbokslutet visar även vad de enskilda näringsidkarna har för avsättningar, 
vilket inte framgick tidigare vid ett eventuellt bokslut.  Observera dock att avsättningar alltid 
har varit med i deklarationsblanketterna, tidigare på N1-blanketten och nu på NE-blanketten. 
Tidigare har enskilda näringsidkare haft svårt att skilja på den privata och företagets ekonomi. 
Med hjälp av NE-blanketten har de lättare att hålla isär dessa. Det var många som gjorde fel 
och när K1-regelverket infördes har många av dem försvunnit. Exempelvis är aktieinnehav 
inte med på förenklat årsbokslut, vilket förtydligar vad som hör till den privata samt företagets 
ekonomi.  Tidigare var det också många företagare som gjorde fel vid redovisning av 
mervärdesskatt. Redovisas den idag på inkomstdeklarationen ska den ses som eget kapital i 
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det förenklade årsbokslutet. Tas mervärdesskatten upp på skattedeklarationen, som redovisas 
var tredje månad, ska den även redovisas i det förenklade årsbokslutet som en fordran eller 
skuld. Det här har medfört att många av de tidigare felen vid redovisning av mervärdesskatt 
har försvunnit. Gun Sabel anser att NE-blanketten är lättare att förstå än de tidigare 
blanketterna N1 och N2.  Hon tror även att det förenklade årsbokslutet är lätt att förstå för den 
enskilda näringsidkaren, men då måste redovisningskonsulten gå igenom det och förklara hur 
allt hänger ihop. Vid konverteringen till K1-regelverket var det mer invecklat för lantbrukare 
eftersom de tidigare oftast inte har bokfört allt i sin verksamhet, till exempel fastigheter enligt 
redovisningskonsulten. Dock gick det lättare för dem år två eftersom informationen togs fram 
vid konverteringen. På grund av att lantbrukare får lämna mer uppgifter vid tillämpning av 
K1-regelverket framgår det nu tydligare vad de äger än vad det gjorde tidigare. 
 
Gun Sabel anser att det är bra att enskilda näringsidkare får använda kontantmetoden för att 
de förstår den bättre eftersom den endast består av in- samt utbetalningar. Kontantmetoden 
har använts tidigare, därför är det ingen förändring för de enskilda näringsidkarna. Först vid 
bokslutet ska de enskilda näringsidkarna bokföra leverantörsskulder och kundfordringar. Om 
en enskild näringsidkare har mycket fakturering är faktureringsmetoden bättre. K1-
regelverket innebär även fördelar för enskilda näringsidkares intressenter. Det beror på att de 
lätt kan få information om företagets ekonomiska ställning genom att endast titta på det 
förenklade årsbokslutet. Bland annat berättar respondenten att banksektorn är positiva till det 
förenklade årsbokslutet för att det innebär ett standardiserat dokument vid exempelvis 
ansökan om lån. 
 
En effekt syns först när alla måste använda K1-regelverket enligt Gun Sabel. Många har valt 
att vänta med att tillämpa det. När alla väl har kommit in i regelverket tror Gun att det har 
blivit en förenkling, eftersom det är en standardisering. De allmänna reglerna innebär en 
större frihet för redovisningskonsulterna, men tolkningsproblem kan uppstå när reglerna inte 
finns samlade på ett och samma ställe. Det är även tidskrävande för redovisningskonsulterna 
eftersom de måste titta i flera regelverket. 
 

4.1.2. Nackdelar K1-regelverket 
Gun Sabel finner inga nackdelar med K1-regelverk som konsult. För de enskilda 
näringsidkarna är det inte mycket som skiljer sig från tidigare. Utöver deklarationsblanketten 
behöver de endast skriva under ytterligare ett papper, som är det förenklade årsbokslutet. 
Dessutom anser hon att K1-regelverket inte kan bli enklare, dock uppfattar hon reglerna för 
mervärdesskatt och sociala avgifter som svåra för de enskilda näringsidkarna. Det är två saker 
som borde förenklas ytterligare. 
 

4.1.3. Övrig information om K1-regelverket 
De enskilda näringsidkarna sköter oftast den löpande bokföringen och den har inte förändrats, 
dock är det redovisningskonsulten som berörs av ändringarna. NE-blanketten baseras på det 
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förenklade årsbokslutet, som är den enskilda näringsidkarens dokument. Det ska behållas i tio 
år tillsammans med bokföringsmaterialet och behöver inte skickas in till Skatteverket. De 
flesta företag som uppfyller kriterierna får tillämpa K1-regelverket. Enskilda näringsidkare 
som hör till K1-kategorin får välja att tillämpa ett högre regelverk. Företaget får välja att gå 
uppåt, men för att få gå nedåt krävs att de söker dispens. Det är en övergångsperiod som är på 
tre till fyra år innan företag måste bestämma sig för K1-, K2 eller K3-kategorin och det är 
först då helheten av utfallet av de nya reglerna syns. 
 

4.2. EkonomiGruppen Almgren AB  
Då den ekonomiska krisen var ett faktum år 1993 startades EkonomiGruppen Almgren AB i 
Lidköping. Verksamheten är idag etablerad i Lidköping, Skövde samt Göteborg med totalt sju 
anställda. EkonomiGruppen Almgren AB inriktar sig på mindre samt medelstora företag och 
de erbjuder tjänster inom redovisning, revision samt skatterådgivning. Carina Granath är en 
auktoriserad redovisningskonsult enligt SRF. Hon startade sin karriär på företaget 2001. Idag 
utgörs 50 procent av EkonomiGruppen Almgren AB:s kunder av aktiebolag. Resterande 
procent är enskilda näringsidkare samt handelsbolag. Av dessa tillhör mellan 10-20 procent 
K1-kategorin. EkonomiGruppen Almgren AB har valt att tillämpa K1-regelverket på mycket 
små verksamheter. På de enskilda näringsidkarna som har en verksamhet med högre 
omsättning än de mycket små företagen, tillämpas inte K1-regelverket eftersom de anser att 
kvaliteten på redovisningen försämras. 
 

4.2.1. Fördelar K1-regelverket 
K1-regelverket är bra att tillämpa på mindre företag anser Carina Granath. Det har medfört en 
förenkling, vilket syns vid periodiseringsreglerna då redovisningskonsulten inte behöver 
beakta de mindre posterna. Det är tidskrävande att periodisera, därför sparar K1-regelverket 
mycket tid för redovisningskonsulten. Rent skattemässigt är de verkningslösa eftersom 
beskattningen ändå blir densamma förr eller senare säger respondenten. Det beror på att 
näringsidkaren beskattas år ett, år två eller år tre oavsett om de periodiserar eller inte. Precis 
som vid periodiseringar gäller gränsen på 5 000 kronor också vid lagervärdering. Därför tar 
det mindre tid vid lagerredovisning för henne. Det är en förenkling, men det ger ingen 
rättvisande bild över verksamheten. När de enskilda näringsidkarna väl har kommit in i K1-
regelverket tror hon att lagerredovisning är enklare även för dem. 
 
Kontantmetoden är bra för företag som har en omsättning som understiger 500 000 till 600 
000 kronor. Däremot är det viktigt att beakta vad det är för typ av verksamhet. Metoden är 
lättare att förstå och passar små företag. Dessutom är det lättare för den enskilda 
näringsidkaren att kunna stämma av sina konteringar med ett kontoutdrag så att de 
överensstämmer. 
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4.2.2. Nackdelar K1-regelverket 
Gränsen för att få tillämpa K1-regelverket är tre miljoner kronor i omsättning, vilket Carina 
Granath anser är för högt. Det beror på att det inte blir en rättvisande bild och gränsen bör 
istället ligga kring 500 000 till 600 000 kronor. Utifrån ett skattemässigt perspektiv vill 
enskilda näringsidkare få lägre resultat för att undvika hög inkomstskatt. Från ett 
redovisningsmässigt perspektiv ska det alltid ge en rättvisande bild.  Redovisningskonsulten 
anser att de allmänna reglerna generellt ger en mer rättvisande bild än K1-regelverket. 
 
För en redovisningskonsult är det ingen skillnad mellan de gamla blanketterna N1 samt N2 
jämfört med NE-blanketten. För de företag som sköter mycket av den ekonomiska biten själva 
var N1-blanketten att föredra. Det beror på att det nu krävs att ett bokslut ska upprättas, vilket 
N1-blanketten inte gjorde. När Carina Granath tänker sig in i den enskilda näringsidkarens 
perspektiv skulle en balansräkning inte behöva upprättas på NE-blanketten, precis som på N1-
blanketten. Hon anser därför att NE-blanketten skulle ha varit utformad på ett annat sätt, dock 
vet hon inte vad balansräkningen har för funktion för Skatteverket. Eftersom de enskilda 
näringsidkarna använder blanketterna en gång om året upplevs de som svåra för dem. Hade 
Carina Granath arbetat inom banksektorn hade rapporter från K1-regelverket inte varit att 
föredra vid olika arbetsprocesser, där det krävs information om verksamheten. Det beror på att 
hon anser att det inte framgår en tillräckligt rättvisande bild över den enskilda näringsidkarens 
verksamhet. 
 
För en enskild näringsidkare som använder kontantmetoden är det passande att tillämpa K1-
regelverket, men om verksamheten växer och företaget inte kan hålla ordning på 
redovisningen är det nödvändigt att använda faktureringsmetoden. I den används leverantörs- 
samt kundreskontra, vilket gör det lättare att hålla ordning på redovisningen. Respondenten 
anser att när verksamheten växer är K1-regelverket inte att föredra. Så länge kontantmetoden 
fungerar att använda är även K1-regelverket bra. Att använda kontantmetoden kan vara 
missvisande månadsvis då intresse finns att titta på en specifik månad. Då är 
faktureringsmetoden att föredra. Redovisningskonsulten konstaterar att K1-regelverket är en 
förenkling för den som arbetar med det, men att kvaliteten på redovisningen försämras. Hur 
blir egentligen slutresultatet? Det är en styrka att ha en rapport som överensstämmer med 
verkligheten, exempelvis vid besök hos banken. 
 

4.3. Haga Revision HB  
Det var år 1990 som Haga Revision HB bildades i Lidköping. Idag arbetar tio stycken 
personer på Lidköpingskontoret, som erbjuder tjänster inom redovisning, revision samt 
skatterådgivning. Redovisningskonsulten X har arbetat med redovisning i 22 år och har titeln 
diplomerad redovisningskonsult enligt SRF. Haga Revision HB tillämpar K1-regelverket på 
alla deras kunder som tillhör K1-kategorin. De anser att det är lättare att använda samma 
regler för alla företag. 
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4.3.1. Fördelar K1-regelverket 
K1-regelverket är ett bra regelverk anser redovisningskonsulten X. Det är strikt och innehåller 
gemensamma regler, som gör att redovisningskonsulter behandlar alla enskilda näringsidkare 
likadant. Det har blivit en förenkling för att det endast finns ett regelverk att utgå ifrån och 
tidigare var redovisningsreglerna inte fastställda. De förenklade reglerna ger för det mesta en 
rättvisande bild, men inte alltid. Exempelvis är K2-regelverket mer öppet med 
periodiseringar. De allmänna reglerna innebär mycket tolkningar av redovisningsregler. 
Utifrån redovisningskonsultens perspektiv är K1-regelverket en förenkling eftersom de med 
säkerhet vet vad som ska tas upp i bokföringen samt att räkenskapsåret ska avslutas med ett 
förenklat årsbokslut. Dessutom har de bra dataprogram att arbeta i. Bokföringstekniskt tog det 
mer tid första året vid tillämpning av K1-regelverket för att alla uppgifter var tvungna att 
styras in. Oavsett om det är enskilda näringsidkare eller aktiebolag tar det extra tid vid 
konvertering. Året därefter löpte det på som tidigare eftersom redovisningskonsulterna då 
importerade uppgifterna från föregående år. Efter konverteringen tar det förenklade 
årsbokslutet lika lång tid som tidigare enligt redovisningskonsulten X, eftersom många av 
Haga Revision HB:s kunder tidigare gjorde bokslut och använde N2-blanketten. 
 
Kontantmetoden är väldigt enkelt för att den bygger på in- samt utbetalningar. Därför har 
enskilda näringsidkare lätt att förstå den och vill av den orsaken tillämpa den. Genom att 
jämföra ett kontoutdrag med bokföringen är det lätt att göra en avstämning. 
Redovisningskonsult X konstaterar att när alla väl har börjat tillämpa K1-regelverket och 
kommit in i det så är det en förenkling eftersom det då inte uppstår några diskussioner om hur 
värdering samt bokföring ska ske. Det är däremot ingen större skillnad för företagen. Om det 
hade varit krav på att använda K1-regelverket från första början hade införandet gått mycket 
fortare. Det är till stor del redovisnings- samt revisionsbranschen som bromsar upp införandet, 
eftersom företagare inte är insatta i vad det finns för aktuella regler. 
 

4.3.2. Nackdelar K1-regelverket 
K1-regelverket innebär inte en förenkling för företagen och det beror på att de tidigare inte 
behövde göra bokslut. Idag krävs det ett förenklat årsbokslut enligt K1-regelverket. Det är 
vanligt att många enskilda näringsidkare ifrågasätter varför de nu ska upprätta det, vilket 
redovisningskonsulterna kan ha svårt att förklara. Det enda de kan göra är att hänvisa till 
vägledningen, BFNAR 2006:1. Dessutom utgår Skatteverket strikt från K1-regelverket. 
Redovisningskonsulten X anser att det kan bli ett missvisande resultat när förskott av varor 
ska kostnadsföras direkt enligt de förenklade direktiven.  
 
Enskilda näringsidkare som tidigare kunde deklarera själva och använde N1-blanketten har nu 
svårare att göra det själva. Det medför en kostnadsökning när de måste anlita en 
redovisningskonsult för att göra bokslut samt deklaration. Enligt redovisningskonsulten X 
tycker företagen inte att det har blivit en förenkling med K1-regelverket. Det beror på att det 
krävs ett årsbokslut, därmed innebär det en kostnadsökning för dem. Företagen tycker att N1-
blanketten var mycket enkel, däremot anser de att NE-blanketten är bättre än N2-blanketten. 
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En nackdel är att resultatet från verksamheten inte överensstämmer med resultatet i det 
förenklade årsbokslutet samt NE-blanketten. Det beror på att förmåner ska tas upp i det 
förenklade årsbokslutet eller NE-blanketten, vilket det inte gör i verksamhetens 
resultaträkning. 
 
Redovisningskonsulten X ifrågasätter om kontantmetoden är bra eftersom enskilda 
näringsidkare inte förstår om de är konkursmässiga eller inte. Det beror på att skulderna 
observeras först vid bokslutet och inte beaktas i den löpande redovisningen under året. Väljer 
ett företag att tillämpa faktureringsmetoden istället för kontantmetoden kan det bli en 
missvisande bild över verksamhetens resultat. För att inte få det vid exempelvis en 
leverantörsfaktura om varuinköp bör den enskilda näringsidkaren boka leverantörsfakturan 
mot lagerkontot varje månad, istället för att kostnadsföra totalbeloppet under första månaden. 
Förutsatt att parterna har avtalat om att de ska dela upp betalningen månadsvis. 
Redovisningskonsulten X anser att ju snabbare alla blir insatta i K1-regelverket, desto bättre. 

 

4.4. Revisionsbyrå Venemyr AB 
Revisionsbyrån Venemyr AB startade år 1987 och är idag etablerad i två städer i Västra 
Götaland. Kontoren finns i Skövde med tio stycken anställda samt Mariestad med fem 
stycken anställda. Bolaget erbjuder tjänster inom redovisning, revision samt skatterådgivning. 
Ingemar Venemyr, en auktoriserad revisor enligt FAR SRS, har arbetat med redovisning och 
revision sedan år 1977 och Britt-Marie Eliasson, en auktoriserad redovisningskonsult enligt 
SRF, har arbetat med redovisning sedan år 1990. Företaget arbetar mestadels med aktiebolag, 
därför har de endast ett fåtal företag som tillämpar K1-regelverket. Venemyr AB kommer att 
börja tillämpa både K1- samt K2-regelverket från och med boksluten 2009. Enskilda firmor 
kommer att tillämpa K1-regelverket, medan de mindre aktiebolaget kommer i huvudsak att 
tillämpa K2-regelverket. Enligt Ingemar Venemyr och Britt-Marie Eliasson motsvarar de 
allmänna reglerna ungefär de principer och direktiven som finns i K2-regelverket. 
 

4.4.1. Fördelar K1-regelverket 
Av egen erfarenhet anser Ingemar Venemyr och Britt-Marie Eliasson att redovisning vid en 
första tillämpning av K1-regelverket tar mycket tid på grund av konverteringen, då en 
öppningsbalansräkning ska upprättas. När alla väl har lärt sig att tillämpa dessa regler tror 
respondenterna att det är en förenkling och att redovisningen inte är lika tidskrävande. Dock 
krävs det mer kunskap från den enskilda näringsidkaren. Det beror på att de från och med 
införandet av K1-regelverket måste göra ett bokslut, vilket de tidigare inte har behövt. Innan 
införandet av de förenklade reglerna behövde företagen endast fylla i N1-blanketten. K1-
regelverket är ett bra alternativ för ett nystartat företag, som har ett intresse och vill engagera 
sig i ekonomin anser Ingemar Venemyr och Britt-Marie Eliasson. Särskilt för de nystartade 
som vill få förståelse för verksamhetens ekonomi. Om de enskilda näringsidkarna även har en 
bra redovisningskonsult, som på ett pedagogiskt sätt kan förklara principerna inom K1-
regelverket, bör det vara lättare att tillämpa. Dessutom får de mer förståelse för ekonomin, 
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varför den enskilda näringsidkaren gör på ett visst sätt samt hur affärshändelserna hänger ihop 
med beskattningen. Ingemar Venemyr och Britt-Marie Eliasson tycker att den tidigare N1-
blanketten inte var bra, utan den nuvarande NE-blanketten är bättre för att den kräver mer 
information om den enskilda näringsidkarens verksamhet. 
 
Företag kan välja om de vill tillämpa boksluts- eller faktureringsmetoden. Respondenterna 
väljer att kalla kontantmetoden för bokslutsmetoden. För mindre företag är den smidigare för 
att den är lättare redovisningsmässigt och för att företagen ska undgå att ligga ute med 
mervärdesskatten vid exempelvis kundfakturor. Bokslutsmetoden medför att balans- och 
resultaträkningar kan bli missvisande för en specifik månad. Exempelvis om en rörmokare gör 
ett arbete syns det först i balans- samt resultaträkning då rörmokaren får betalt. Därför är 
mindre företags balans- och resultaträkningar inte nödvändiga att ta fram månadsvis, utan tas 
fram då räkenskapsåret är slut för att det ger en mer rättvisande bild över verksamheten. För 
större och mer omfattande företag används faktureringsmetoden. Även mindre företag 
använder dock ofta faktureringsmetoden. De flesta av Venemyr AB:s kunder använder 
faktureringsmetoden eftersom de är större företag. Till sist konstaterar både Ingemar Venemyr 
och Britt-Marie Eliasson att K1-regelverket inte kan bli enklare än vad det är. 
 

4.4.2. Nackdelar K1-regelverket 
Respondenterna tycker att de allmänna principerna ger en mer rättvisande bild än K1-
regelverket. Idag ska företagen göra ett bokslut. Därför är skatteblanketterna svårare att fylla i 
för den enskilda näringsidkaren. Tidigare behövde de endast fylla i N1-blanketten. Ett 
förenklat årsbokslut kräver mer kunskap från den enskilde näringsidkaren. Enligt Britt-Marie 
Eliasson har Skatteverket upptäckt att det är många enskilda näringsidkare som har gjort fel i 
sin deklaration när de har tillämpat K1-regelverket första gången. Det är vanligt att de 
förväxlar den privata med företagets ekonomi. Andra nackdelar med K1-regelverket är de 
gränsdragningsproblem som förekommer vid redovisning av lager. Orsaken är att det är svårt 
att säga vid vilken tidpunkt ägandet av varorna går över från säljaren till köparen.  
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5. Analys  
I analysen kommer teorin och empirin att knytas samman för att kunna reda ut studiens 
problem samt syfte. Respondenternas svar kommer analyseras var för sig.  

 

5.1. Analys Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Vara  
Förenklingen är konstruerad så att det endast ska finnas ett regelverk. Det underlättar när 
regler samt principer ska tas fram anser Gun Sabel. Dessutom upplever hon att K1-regelverket 
är lättläst. 
 
Poster under 5 000 kronor behöver inte periodiseras. Det förenklar arbetet vid bokslutet för 
redovisningskonsulterna eftersom de inte behöver beakta små belopp i bokslutet svarar 
respondenten. BFN har anpassat reglerna till de skattemässiga regler som finns. De har 
tillsammans med Skatteverket gjort förenklingar för att den enskilda näringsidkaren endast 
ska behöva en redovisning, som är kopplad både till den bokförings- samt skattemässiga 
redovisningen.  Redovisningskonsulten instämmer att det både har blivit en bokförings- samt 
skattemässig förenkling. Orsaken är att små belopp inte behöver periodiseras i bokslutet. Gun 
Sabel berättar att förmåner ska tas upp i det förenklade årsbokslutet, som resulterar i att det 
blir mer skattemässigt riktigt än tidigare.  
 
Skatteblanketterna är en av de tre väsentligaste förändringarna enligt tidningen Kundvärdet. 
Enligt respondenten gjorde många enskilda näringsidkare tidigare fel vid redovisnings av 
mervärdesskatt. Hon upplyser om att den ska rapporteras på det förenklade årsbokslutet, som 
fordran eller skuld, om det tas upp på skattedeklarationen. Om den istället redovisas på 
inkomstdeklarationen ska det ses som eget kapital på det förenklade årsbokslutet. 
Momsbilagan är aktuell när näringsidkare tar upp mervärdesskatt i inkomstdeklarationen. 
Enligt K1-regelverket får inte den enskilda näringsidkaren förväxla den privata med företagets 
ekonomi. Respondenten berättar att enskilda näringsidkare tidigare hade problem med att 
hålla isär dessa. Med hjälp av NE-blanketten har det här problemet minskat. Aktieinnehav ska 
inte vara med på det förenklade årsbokslutet, vilket förtydligar vad som hör till den privata 
samt företagets ekonomi poängterar Gun Sabel. De två tidigare blanketterna N1 samt N2 
ersattes med NE-blanketten för att det skulle ske en förenkling enligt Skatteverket. Utifrån 
redovisningskonsultens perspektiv är NE-blanketten lättare att förstå. Förut räckte det att 
använda deklarationsblanketten, men nu krävs, förutom NE-blanketten, ett förenklat 
årsbokslut.  Enligt BFN ska avsättningar tas upp på det förenklade årsbokslutet, vilket inte 
framkom tidigare vid ett eventuellt bokslut berättar redovisningskonsulten. Respondenten 
upplyser om att avsättningar alltid har varit med i deklarationsblanketterna, tidigare på N1 och 
nu på NE. Utifrån redovisningskonsultens perspektiv finns det inga nackdelar med K1-
regelverket, förutom att företagen får mer papper än tidigare. K1-regelverket är så enkelt det 
kan bli anser Gun Sabel. Utfallet från tidskriften Balans undersökning visade att den största 
kostnadsbesparingen för mindre företag skulle vara enklare regler för mervärdesskatt. 
Respondenten anser dock att det är två saker som borde förenklas, vilka är mervärdesskatten 
och de sociala avgifterna. I undersökningen framkom det istället att skattedirektiven har blivit 
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svårare och kostnaderna för att deklarera mervärdesskatten har ökat. Sveriges Regering har 
som mål att minska den administrativa kostnaden för företag med 25 procent till år 2010. 
Totalt har mervärdesskatthanteringen ökat med 1,9 miljarder kronor från år 1993. 
 
Vid konverteringen till K1-regelverket ska en öppningsbalansräkning upprättas. 
Respondenten upplyser att det var något som var invecklat för lantbrukarna. Orsaken var att 
de då fick lämna mer information om vad de ägde än vad de tidigare hade behövt lämna. Vid 
år två blev det lättare för lantburkarna för att de tog fram informationen vid konverteringen. 
 
Gun Sabel anser att det är bra att kontantmetoden får användas enligt K1-regelverket för den 
är lätt att förstå. Den består endast av in- samt utbetalningar och vid bokslutet ska 
leverantörsskulder och kundfordringar bokföras.  Kontantmetoden har tidigare använts av de 
enskilda näringsidkarna, därmed är det ingen förändring för dem poängterar 
redovisningskonsulten. Det ges bättre information när företaget använder 
faktureringsmetoden. Respondenten rekommenderar att enskilda näringsidkare som har 
mycket fakturering ska använda sig av den metoden istället. BAS har arbetat fram två nya 
kontoplaner med färre antal konton för att förenkla för företagen. Konteringsinstruktionerna 
medför att verksamheter bokför likadant.  Därmed är det lättare att jämföra olika företag. De 
enskilda näringsidkarna sköter ofta den löpande bokföringen. Enligt Gun Sabel har den inte 
förändrats för dem, men för redovisningskonsulterna. 
 
Redovisningskonsultens erfarenhet säger att banksektorn är positiv till det förenklade 
årsbokslutet eftersom näringsidkaren endast behöver ha med sig ett standardiserat dokument 
vid exempelvis ansökan om lån. Dokumentet, som är det förenklade årsbokslutet, ska bestå av 
en balans- samt resultaträkning enligt BFN. Det medför att företagets ekonomiska ställning 
kan utläsas på ett enkelt sätt av intressenterna nämner respondenten. Mindre företag har ofta 
färre intressenter än vad större företag har och det är en anledning till varför redovisningen 
har förenklats enligt Drefelt. 
 
BFN har fått i uppgift av Sveriges Regering att upprätta hela K-regelverket. Än finns inget 
krav på att företag måste tillämpa just K1-regelverket. Enskilda näringsidkare får välja att 
tillämpa det och Gun Sabel tror att en effekt syns först när alla börjar använda det. Många 
avvaktar eftersom det ännu inte finns något krav. Redovisningskonsulten tror att K1-
regelverket är en förenkling när alla väl har kommit in i det eftersom det är en standardisering. 
Näringsidkarna kan lätt förstå det förenklade årsbokslutet om redovisningskonsulten går 
igenom samt förklarar för dem påpekar respondenten. Gun Sabel upplyser om att enskilda 
näringsidkare som hör till K1-kategorin får välja att tillämpa ett högre regelverk. Företag får 
välja att gå uppåt, men för att gå neråt krävs ansökan om dispens. När K1-regelverket inte 
tillämpas ska de allmänna reglerna användas enligt BFN. Redovisningsreglerna finns i BFL 
6:4. Gun Sabel upplever att de allmänna reglerna ger redovisningskonsulten mer frihet. Dock 
är det tidskrävande samt kan det uppstå tolkningsproblem när reglerna inte finns samlade på 
ett och samma ställe. De är uppdelade per område, därmed finns det i flera vägledningar. 
Redovisningskonsulten konstaterar att övergångsperioden är på tre till fyra år innan företag 
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måste bestämma sig för vilket regelverk de ska tillämpa. Först då kan utfallet av de nya 
förenklingsreglerna utläsas i sin helhet understryker respondenten. 
 

5.2. Analys EkonomiGruppen Almgren AB 
EkonomiGruppen Almgren AB har valt att endast tillämpa K1-regelverket på mycket små 
verksamheter. Enligt BFN:s vägledning får enskilda näringsidkare som har en omsättning upp 
till tre miljoner kronor tillämpa det. Carina Granath anser att gränsen bör ligga kring 500 000 
till 600 000 kronor för att det ska ge en rättvisande bild samt behålla kvaliteten på 
redovisningen. Enligt teorin är det viktigt att beakta helheten och inte endast se till en del för 
att få fram en rättvisande bild. Respondenten betonar att om hon hade arbetat inom 
banksektorn hade blanketterna, från K1-regelverket, inte varit att föredra eftersom de inte ger 
någon rättvisande bild över verksamheten. En rapport som stämmer med verkligheten är en 
förhandlingsstyrka vid kontakt med banksektorn.  Det är något som hon poängterar är viktigt 
utifrån ett redovisningsmässigt perspektiv. Carina Granath konstaterar att för den som arbetar 
med K1-regelverket är det en förenkling, men kvaliteten på redovisningen försämras. 
Tillämpas inte vägledningen ska de allmänna reglerna användas, vilket generellt ger en mer 
rättvisande bild enligt respondenten. Dock konstaterar hon att K1-regelverket är en förenkling 
för dem som arbetar med det. 
 
Enligt tidskriften Kundvärdet är en av de tre väsentligaste förenklingarna i K1-regelverket 
periodiseringsreglerna, där gränsen är 5 000 kronor.  Respondenten anser att det är en 
förenkling för att redovisningskonsulten inte behöver beakta de mindre posterna, därmed 
sparar de tid. Många av periodiseringsreglerna i K1-regelverket är anpassade till 
inkomstskatten. Carina Granath anser dock att dessa är verkningslösa rent skattemässigt på 
grund av att beskattningen ändå blir densamma förr eller senare. Enligt redovisningskonsulten 
tar det mindre tid för henne vid lagerredovisning. Det beror på att enligt K1-regelverket finns 
det en 5 000 kronors gräns, som innebär att ett varulager som värderas över det beloppet ska 
beaktas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet beräknas utifrån priset på den senaste fakturan 
för varje sorts produkt. Utgifter som inte finns med på fakturan ska räknas in i 
anskaffningsvärdet om de sammanlagt överstiger 5 000 kronor. Hon säger dock att utifrån de 
enskilda näringsidkarnas perspektiv kommer de att tycka att lagerredovisningen blir enklare 
när de väl har kommit in i K1-regelverket.  Även om lagervärderingen är mindre tidskrävande 
upplever Carina Granath att gränsen inte ger en rättvisande bild över verksamheten. 
 
Bokföringen baseras på kontantmetoden i BFN:s vägledning om K1-regelverket. Dock är 
faktureringsmetoden ett valbart alternativ. Redovisningskonsulten anser att kontantmetoden är 
bra för små företag som har en omsättning som understiger 500 000 till 600 000 kronor. Så 
länge kontantmetoden fungerar bra att använda är också regelverket bra. Växer verksamheten 
blir ofta redovisningen svår att ha kontroll över, då är faktureringsmetoden aktuell och K1-
regelverket inte att föredra, anser respondenten. Carina Granath påpekar att vid val av 
bokföringsmetod har det även betydelse vad det är för typ av verksamhet. I SKV 282 
poängteras det att informationen, som framkommer vid tillämpning av faktureringsmetoden, 
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är bättre än kontantmetoden. Respondenten anser att användning av kund- samt 
leverantörsreskontra, vid tillämpning av faktureringsmetoden, gör det lätt att hålla ordning på 
företagets redovisning. Hon upplever att kontantmetoden är lättare att förstå för mycket små 
företag samt att de lätt kan göra en avstämning mellan konteringarna och ett kontoutdrag. Att 
använda kontantmetoden månadsvis kan vara missvisande. 
 
En annan väsentlig förenkling är skatteblanketter enligt tidskriften Balans. De två tidigare 
blanketterna N1 samt N2, har ersatts med NE-blanketten. Utifrån redovisningskonsultens 
perspektiv är det ingen direkt skillnad mellan de gamla och nya skatteblanketterna. Enligt 
tidskriften Kundvärdet är det däremot en av de tre större förenklingarna. Carina Granath 
upplever att enligt de enskilda näringsidkarna som sköter den ekonomiska biten själva, är N1-
blanketten att föredra. Orsaken är att årsbokslut nu måste upprättas. En ytterligare anledning 
är att blanketterna endast används en gång om året. För att göra det enklare för de enskilda 
näringsidkarna skulle NE-blanketten ha varit utformad på ett annat sätt. Den ska även 
användas när de allmänna reglerna tillämpas. Enda skillnaden är att ruta 34 ska kryssas i, som 
säger att näringsidkaren inte har tillämpat reglerna för förenklat årsbokslut. 
 

5.3. Analys Haga Revision HB  
God redovisningssed samt rättvisande bild är två grundläggande principer för redovisningen. 
K1-regelverket ger för det mesta en rättvisande bild, men inte alltid enligt 
redovisningskonsulten X. Respondenten anser att förskott samt totalbeloppet av en 
leverantörsfaktura som kostnadsförs direkt kan skapa en missvisande bild. En rättvisande bild 
uppkommer inte endast för att lagar och kompletterande normgivning följs enligt Artsberg. 
BFN utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd och informationsmaterial. 
Respondenten poängterar att det om K1-regelverket är bra, eftersom det är strikt och 
innehåller gemensamma regler. Det medför att redovisningskonsulter behandlar enskilda 
näringsidkare lika. För att läsaren av årsbokslutet eller årsredovisningen inte ska vilseledas 
krävs att materialet har en rättvisande bild. Respondenten noterar att det krävs mycket 
tolkningar vid en användning av de allmänna reglerna eftersom de inte finns samlade på ett 
ställe.  
 
Första gången direktiven för det förenklade årsbokslutet tillämpas ska en 
öppningsbalansräkning upprättas. Utifrån redovisningskonsulters perspektiv berättar 
respondenten att det tog längre tid rent bokföringstekniskt vid konverteringen. Orsaken var att 
alla uppgifter skulle föras in i dataprogrammet. Kommande år löpte det på som tidigare för då 
räckte det med att importera uppgifterna från föregående år. Dessutom beror det på att Haga 
Revision HB:s kunder redan tidigare har gjort bokslut för att de använde N2-blanketten. För 
dessa företag är NE-blanketten en tydlig förenkling. Anledningen till att blanketterna N1 samt 
N2 ersattes av NE-blanketten var att det skulle bli en förenkling. Första sidan sammanfaller 
med det förenklade årsbokslutet och på andra sidan finns de skattemässiga justeringarna. För 
de som inte upprättar förenklat årsbokslut används samma skatteblankett, men ruta 34 ska 
kryssas i. Redovisningskonsulten X förtydligar att tidigare kunde många enskilda 
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näringsidkare deklarera själva, när de använde N1-blanketten. När K1-regelverket tillämpas 
krävs det att ett årsbokslut ska upprättas. Generellt har många enskilda näringsidkare oftast 
inte tillräckligt med kunskap för att klara det på egen hand enligt respondenten. Det medför 
att många måste ta till hjälp av en redovisningskonsult, en administrativ kostnad som de 
tidigare inte haft. Sveriges Regerings mål är att minska den administrativa kostnaden som 
uppkommer till följd av det statliga regelverket, med 25 procent fram till år 2010. 
 
BFN, Skatteverket samt BAS har tagit fram K1-regelverket för att det ska bli enklare för 
bland annat enskilda näringsidkare. Eftersom det numera krävs ett årsbokslut, vilket det 
tidigare inte gjorde, kan det inte ses som en förenkling för företagen enligt 
redovisningskonsulten X. Däremot är det en förenkling för redovisningskonsulter av den 
orsaken att de med säkerhet vet vad som ska tas upp i bokföringen och hur räkenskapsåret ska 
avslutas. Dessutom ska en inventarieförteckning upprättas istället för ett anläggningsregister. 
Enligt respondenten uppstår det inte några diskussioner om hur värderingar och bokföring ska 
ske, därför uppkommer en klar förenkling när alla väl blir insatta i det. Redovisningskonsulten 
X upplever att det är redovisnings- samt revisionsbranschen som till stor del bromsar upp 
införandet, då enskilda näringsidkare inte är insatta i vilka regler som finns. Genom 
förenklingsarbetet har BFN:s bestämmelser anpassats till de skattemässiga reglerna. 
Redovisningskonsulten X upplyser om att förmåner ska tas upp i det förenklade årsbokslutet 
eller NE-blanketten, men inte i verksamhetens resultat. När inte dessa stämmer överens med 
varandra, är det en nackdel enligt respondenten. 
 
K1-regelverket baseras på kontantmetoden. Med anledning av att den endast bygger på in- 
samt utbetalningar och att avstämning enkelt kan ske med ett kontoutdrag förstår de enskilda 
näringsidkarna metoden och anser därför att den är bra enligt respondenten. Däremot har 
redovisningskonsulten X inte samma åsikt. Det beror på att företagen inte förstår när de är 
konkursmässiga, eftersom skulder observeras först vid bokslutet. Faktureringsmetoden är ett 
alternativ till kontantmetoden. Den ger bättre information, som kan ha viktigt betydelse i 
företag som är lite större. Om exempelvis totalbeloppet kostnadsförs vid en leverantörsfaktura 
om varuinköp under en månad får de ett missvisande resultat, då parterna har avtalat om att de 
ska dela upp betalningen månadsvis.  
 

 

5.4. Analys Revisionsbyrå Venemyr AB 
En av grundprinciperna för redovisningen är rättvisande bild.  Respondenterna upplever att 
det ges en mer rättvisande bild när de allmänna reglerna tillämpas än när K1-regelverket 
används. K1-regelverket har uppkommit för att det ska bli en förenkling för de enskilda 
näringsidkarna. Vid en första tillämpning av regelverket ska en öppningsbalansräkning 
upprättas. Det medför att redovisningen det första året tar mycket tid enligt respondenterna. 
Åren därefter, när alla har kommit in i det, förmodar Ingemar Venemyr samt Britt-Marie 
Eliasson att det är en förenkling som tar mindre tid. K1-regelverket kräver att ett årsbokslut 
upprättas. Det fordrar mer kunskap från den enskilde näringsidkaren poängterar 
respondenterna. Med en redovisningskonsult, som på ett pedagogiskt sätt kan förklara de 
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generella principerna, tror de dock att det inte bör vara något hinder för den enskilde 
näringsidkaren att få mer förståelse för ekonomin. Därför är det enligt dem ett bra alternativ 
för nystartade verksamheter, som har ett intresse och vill engagera sig för ekonomi. Båda 
respondenterna upplyser att K1-regelverket inte kan bli enklare än vad det är.  
 
Ingemar Venemyr samt Britt-Marie Eliasson betonar att kravet på bokslut medför att dagens 
skatteblanketter är svårare att fylla i. De påpekar att många enskilda näringsidkare gjorde fel 
första året på grund av att de förväxlade den privata och företagets ekonomi, vilket inte är 
tillåtet enligt K1-regelverket. Tidigare fanns det två olika skatteblanketter för näringsidkare, 
N1 samt N2. De har nu ersatts med NE-blanketten, vilket framkommer i den teoretiska 
referensramen. Ingemar Venemyr och Britt-Marie Eliasson är positiva till den nya 
skatteblanketten därför att den kräver mer information om verksamheten, än vad N1-
blanketten gjorde. 
 
Vid varulager ska endast de inköpta varor, som levererats till näringsidkaren, tas med i det 
förenklade årsbokslutet enligt BFN. Respondenterna anser att det kan medföra problem för 
det kan vara svårt att konstatera vid vilken tidpunkt ägandet går över från säljaren till köparen. 
 
K1-regelverket baseras på kontantmetoden. Ett annat namn för det är bokslutsmetoden, som 
respondenterna väljer att kalla det. De anser att metoden är smidig för mindre företag. Det 
beror på att den är lättare redovisningsmässigt och att företagen inte behöver ligga ute med 
mervärdesskatten. En nackdel som respondenterna upplever är att balans- samt 
resultaträkningar kan bli missvisande för en specifik månad eftersom endast in- och 
utbetalningar bokförs. Företag med en omsättning på högst tre miljoner får välja att använda 
faktureringsmetoden istället. Många företag har valt att använda sig av den, även om 
kontantmetoden är enklare enligt Ingemar Venemyr och Britt-Marie Eliasson. 
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6. Slutsats 
Studiens problemformulering samt följdfrågor besvaras under det här kapitlet med hjälp av 
rapportens olika delar. I slutsatsen beaktas författarnas åsikter. 

 
Studiens problem är om införandet av K1-regelverket i Sverige är en förenkling för enskilda 
näringsidkare inom redovisning, bokföring samt beskattning utifrån redovisningskonsulterna 
och revisorernas perspektiv. Problemet besvaras med hjälp av följande frågor: 

• Hur har införandet av K1-regelverket påverkat bokföring, redovisning samt 
beskattning?  

• Tar det mindre tid att göra bokslut för redovisningskonsulter och revisorer vid 
tillämpning av K1-regelverket? 

• Vad är aktuellt om K1-regelverket inte tillämpas?  
 
De allmänna reglerna ska användas när K1-regelverket inte tillämpas. Bokföringsreglerna 
finns samlade i olika vägledningar. Fördelen är att det ger mer frihet för 
redovisningskonsulten, men samtidigt kan det leda till tolkningsproblem. Det i sin tur kan 
orsaka att läsaren av årsredovisningen vilseleds och då uppnås det ingen rättvisande bild. Hur 
ett årsbokslut ska upprättas finns i BFL 6:4. Vid beskattningen ska NE-blanketten användas 
och ruta 34 kryssas i.  
 
Det framgår tydligt att konverteringen tar tid. Det beror på att en öppningsbalansräkning ska 
upprättas. Kommande år löper det på som tidigare eller tar kortare tid. Vi finner här en 
förenkling för att det generellt tar lika lång tid och mer information kan utläsas om 
verksamheten. Vår uppfattning om kontant- samt faktureringsmetoden är att kontantmetoden 
är lättare för näringsidkaren att förstå. Däremot kan månadsredovisning bli missvisande när 
den används. Avstämning mellan konteringarna görs på ett enkelt sätt med hjälp av ett 
kontoutdrag. Om kontantmetoden ger en rättvisande bild gör också K1-regelverket det, 
förutsatt en omsättning på högst 500 000 till 600 000 kronor. En koppling kan därför göras 
mellan dessa. Vi kan därför fastslå att BFN bör undersöka om gränsen på tre miljoner kronor 
är för hög. Faktureringsmetoden ger bättre information om verksamhetens ekonomiska 
situation och hjälper företag att förstå om de är konkursmässiga. Det medför att metoden är 
bättre för företag med mycket fakturering. Tack vare konteringsinstruktioner bokför företag 
likadant, vilket medför att företagen blir mer jämförbara. Här anser vi att harmonisering 
framkommer, vilket Sverige eftersträvar. Något märkbart är att ingen av respondenterna tog 
upp kontoplanen som en förenkling. Dessutom ansåg de att bokföringen för näringsidkare inte 
har ändrats. Vi upplever det som anmärkningsvärt när kontoplanen anses som en av de tre 
största förenklingarna enligt tidskriften Kundvärdet. Vägledningen BFNAR 2006:1 är strikt 
och innehåller gemensamma regler. Det är en fördel eftersom alla med säkerhet vet vad som 
ska tas upp i bokföringen samt hur redovisningen ska avslutas. Även här finner vi en tendens 
till harmonisering för att redovisningskonsulterna behandlar enskilda näringsidkare lika. 
Förskott som ska kostnadsföras direkt kan skapa en missvisande bild. Här framkommer det att 
rättvisande bild inte alltid fås genom att följa normer. Utfallet av förenklingen gällande 
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periodiseringarna är att det underlättar arbetet vid årsbokslutet, med anledning av att små 
belopp inte behöver beaktas. Årsbokslutet tar därför mindre tid för redovisningskonsulterna, 
vilket resulterar i en kostnadsbesparing för de enskilda näringsidkarna. Här framkommer ett 
bevis på att förenklingsarbetet bidrar till en minskad administrativ kostnad. Teoretiskt har det 
blivit en förenkling och utifrån redovisningskonsulternas perspektiv är resultatet detsamma.  
Det kan ifrågasättas ifall det ger en rättvisande bild eftersom varulager under 5 000 kronor 
inte behöver tas upp i balansräkningen. Problem kan uppstå vid lagervärdering för att 
tidpunkten när ägandet går över från säljaren till köparen kan vara svår att konstatera.  
Avsättningar framkommer på det förenklade årsbokslutet, vilket det tidigare inte gjorde. Det 
är bra för då är all information på ett standardiserat dokument. Det råder delade meningar om 
det förenklade årsbokslutet är ett bra dokument att visa intressenter. Utifrån en respondent ger 
det inte en rättvisande bild, medan den andra respondenten säger att intressenterna lättare får 
en överblick över verksamhetens ekonomiska ställning. Vi uppfattar att det är väldigt 
individuellt beroende på hur insatt personen i fråga är i K1-regelverket. Olika åsikter om 
rättvisande bild föreligger. De som använder K1-regelverket ytterst lite anser att de allmänna 
reglerna ger en mer rättvisande bild, medan de som tillämpar det ofta upplever att den 
grundläggande redovisningsprincipen uppnås. Många människor är ofta kritiska till 
förändringar, vilket är viktigt att beakta just här. 
 
Årsbokslut kräver mer kunskap från de enskilda näringsidkarna. Har de inte det behöver de 
anlita en redovisningskonsult, vilket medför en kostnadsökning. När N1-blanketten användes 
krävdes inget årsbokslut, därmed existerade inte den utgiften.  Oavsett om företagen tillämpar 
de förenklade reglerna finns den utgiften i alla fall för att Regeringen kräver att alla svenska 
företag ska göra ett årsbokslut. Vi kan inte se att just K1-regelverket medför en ökad 
administrativ kostnad för de enskilda näringsidkarna. Dessutom finner vi att Regeringen 
motsäger deras eget mål om att den administrativa kostnaden för svenska företag ska minska 
med 25 procent till 2010. Förmåner ska ta upp i det förenklade årsbokslutet eller NE-
blanketten. Det är ett bevis på att BFN, BAS och Skatteverket har lyckas att få ett samband 
mellan redovisningen samt beskattningen. Dock upplever en del enskilda näringsidkare att det 
är svårt när resultatet inte bli lika på resultaträkningen och det förenklade årsbokslutet eller 
NE-blanketten. Förenklingen är på detta sätt en nackdel för företagen. Har de dock en 
pedagogisk redovisningskonsult som förklarar det förenklade årsbokslutet kan företagarna få 
mer förståelse för ekonomi. Det är tidskrävande att förklara, vilket är en nackdel ur 
redovisningskonsultens syn. NE-blanketten kräver mer information än N1-blanketten, vilket 
är en fördel. Utifrån redovisningskonsulternas perspektiv, som arbetar aktivt med K1-
regelverket, blev det en förenkling när blanketterna N1 samt N2 ersattes. Speciellt för de som 
tidigare använde N2-blanketten. Blanketten gör numera att den enskilda näringsidkaren inte 
förväxlar privata med företagets ekonomi. Med dessa faktorer som utgångspunkt kan vi 
konstatera att NE-blanketten är ett bevis på en positiv förändring. Vi kan fastställa att en 
förenklingsåtgärd som Regeringen bör satsa på är enklare direktiv för mervärdesskatt och 
sociala avgifter. Vi har fått bekräftat att många företag upplever dessa som invecklade.  
 
Fördelar med K1-regelverket är att det endast finns ett regelverk, som är lättläst för dem som 
är insatta i ekonomi. En respondent anser att det inte kan bli enklare. Så länge det inte finns 
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något krav på att tillämpa K1-regelverket är det svårt att med säkerhet se om det har blivit en 
förenkling, eftersom många redovisnings- samt revisionsbyråer har valt att vänta med 
införandet. De hämmar helt enkelt utvecklingen. Vi anser att det har varit effektivare om BFN 
hade arbetat fram hela K-regelverket och släppt dem samtidigt, med krav på att tillämpa dem. 
Baserat på den här studien kan vi avslutningsvis konstatera att K1-regelverket, utifrån 
redovisningskonsulternas och revisorns perspektiv, lutar mot en förenkling inom bokföring, 
redovisning samt beskattning. Därför har vi fått svar på studiens problem och därmed är syftet 
uppnått.  
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7. Avslutning 
 

Med en bättre inblick i BFN:s förenklingsarbete rekommenderas K2-regelverket som 
huvudämne till en fortsatt studie. Under arbetes gång reflekterades det över att många 
redovisnings- och revisionsbyråer hade valt att använda det, både för de företag som tillhör 
K1- samt K2-kategorin. Många olika probleminriktningar kan göras. 
 
Ytterligare ett förslag till fortsatt studie är att fokusera på mervärdesskatten samt sociala 
avgifter för mindre företag. Det är bekräftat att många av dem upplever dessa två som 
invecklade. Förslag till inriktning kan vara att undersöka vad som ska förenklas utifrån de 
mindre företagens perspektiv. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Förenklat årsbokslut 106 

 

                                                           
106 BFN (2009d), s. 85. 
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Bilaga 2 NE-blanketten 107 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

1. Vad är bra med K1-regelverket? 

2. Vad är dåligt med K1-regelverket? 

3. Vilka är fördelarna vid tillämpning av de allmänna reglerna? 

4. Vilka är nackdelarna vid tillämpning av de allmänna reglerna? 

5. Har det blivit en förenkling?  Varför? 

6. Tar det mindre tid för er att göra bokslutet vid tillämpning av K1-

regelverket? Varför? 

7. Förstår företagare bokslut och blanketter lättare nu?  

8. Kan ni ge några exempel på hur K1-regelverket skulle vara för att vara 

enklare? 

9. Är det bra att företag får använda sig av kontantmetoden istället för 

faktureringsmetoden? Varför? 

10.  När alla väl har kommit in i K1-regelverket och tillämpat det, tror ni att 

det har blivit en förenkling då? 

11.  Hade effekten av införandet sett annorlunda ut om det var krav på att 

tillämpa K1-regelverket? 


