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Abstract 
Within the EU, the work with harmonization of laws is an on-going process. The aim is to 

design and implement legislation of the highest quality, while taking into account that the 

administrative burdens are proportionate to their advantage. Against this background, the EU 

has worked to promote relief for small and medium-sized entities at the international as well 

as the national level, resulting in an audit of its own directives. As a result of the European 

Parliament and Council Directive of 2013 concerning the annual accounts, consolidated 

financial statements and related reports of certain types, an investigation was added by the 

government at the end of 2012. The investigators task was to submit proposals to the 

legislative provisions of Swedish law that would be required to implement the Directive. In 

addition to the Directive itself, the investigation treated the question whether the existing 

annual accounts legislation should be redesigned in a more transparent and clear manner. The 

investigation resulted in an interim report that dealt with the implementation of the new EU 

accounting directives, as well as a final report, that handled a review of the annual accounts 

act. The consultation on the final report was sent to 57 agencies and the answer to this was to 

be at the Ministry of Justice no later than 1 December 2015. Answers were received from 36 

agencies. 
 

The purpose of this study is to examine and report on the attitudes of the various consultative 

agencies regarding the proposals set forth by the investigation. By creating a modified 

stakeholder model, we categorize instances of the various stakeholders and examine whether 

there is a correlation in the responses based on the stakeholder group each instance is 

categorized into, and what issues are of most importance to the instances. The study is 

qualitative in nature and the empirical data is based on the submitted consultation responses. 

 

The study shows that most agencies welcome the introduction of a new business category, 

micro-entities. There are some concerns regarding the limits for this category, since the limits 

suggested by the Swedish investigation are lower than the limits suggested by the EU.  The 

investigation believes that it is helpful to have the same limit as for auditing duty, while those 

who advocate higher levels believes it will cause more problems for Swedish companies 

compared to their European peers. The cost saving estimated by the investigation are believed 

to be too narrowly calculated by several agencies, who argue that the costs will be higher for 

both the individual entity as well as for society. Regarding the modernization of the annual 

accounts acts all agencies agree that it is something that needs to be done, based on that the 

laws are too complex and lack logical structure. The proposals regarding the establishment of 

the annual report and approval certificate has rendered the least opinions of the consulted 

agencies. The replying agencies are the ones most affected by these new rules. 

 

The conclusions that we draw are that most of the agencies are positive towards the proposals 

presented by the investigation. The debate over the limits for micro-entities will likely 

continue after the category has been introduced to legislation. We believe that it is important 

for Sweden to apply the values that the EU directive advocates, for harmonization reason 

among other things. Regarding the cost issue we see that it is more important to promote relief 

for the smaller companies, than the meaning of increased costs in the short term. Regarding 

the modernization of the annual account acts we are, just as the consultative agencies, in 

favour of it because we believe it to be of utmost importance to improve the clarity of the 

legal text. 

 

(This essay is written in Swedish) 

 

Keywords: EU- Directive 2013/34/EU, SOU 2015:8, micro-entities, annual accounting acts, 

stakeholder theory, principal agent theory, legitimacy theory. 
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Sammanfattning 
Inom EU pågår ett ständigt arbete med harmonisering av lagar i syfte att utforma och införa 

lagstiftning av högsta kvalitet, samtidigt som hänsyn tas till att de administrativa bördorna står 

i proportion till deras nytta. Med detta som bakgrund har EU arbetat med att främja lättnader 

för små och medelstora företag på internationell såväl som nationell nivå, vilket resulterade i 

en revision av de egna direktiven. Som en följd av Europaparlamentet och Rådets direktiv av 

2013 gällande årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, tillsattes i 

slutet av 2012 en utredning av regeringen. Utredningens uppgift var att lämna förslag till de 

lagbestämmelser som i svensk rätt skulle krävas för att genomföra direktivet. Utöver själva 

direktivet behandlade utredningen även frågan om de befintliga årsredovisningslagarna bör 

utformas på ett mer överskådligt och tydligt sätt. Utredningen resulterade i ett delbetänkande 

som behandlade genomförandet av EU:s nya redovisningsdirektiv, samt ett slutbetänkande 

som innefattade en översyn av årsredovisningslagarna. Remiss på slutbetänkandet skickades 

ut till 57 instanser och svaren på denna skulle vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 

1 december 2015. Totalt inkom det svar från 36 instanser gällande slutbetänkandet. 

 

Syftet med studien är att undersöka och redogöra för de attityder de olika remissinstanserna 

har till de förslag som angivits av utredningen. Genom att skapa en modifierad 

intressentmodell kategoriserar vi instanserna i olika intressentgrupper och undersöker om det 

finns samband i remissvaren baserat på vilken intressentgrupp respektive instans är 

kategoriserad i, samt vilka frågor som är av störst vikt för instanserna. Studien är av kvalitativ 

karaktär och empirin är baserad på de inkomna remissvaren. 

 

Studien visar att de flesta remissinstanserna ser positivt på ett införande av en ny 

företagskategori, mikroföretag. Då den svenska utredningen föreslår lägre gränsvärden för 

denna kategori än vad EU-direktivet gör, gav detta upphov till diskussion. Utredningen menar 

att det underlättar att ha samma gräns som för revisionsplikt, medan de som förespråkar högre 

gränsvärden anser att det medför mer svårigheter för svenska företag jämfört med deras 

europeiska jämlikar. Även den kostnadsbesparing som presenterats av utredningen ifrågasätts 

av ett flertal instanser då de anser att kalkylen är för snävt beräknad, och menar att 

kostnaderna kommer att bli högre både för det enskilda företaget och för samhället. Gällande 

moderniseringen av ÅRL och BFL är alla instanser överens om att det är något som ligger i 

tiden, baserat på att lagarna idag är allt för komplexa och saknar logisk struktur. Förslagen 

gällande fastställandet av årsredovisningen samt fastställelseintyget har renderat i minst 

yttranden från remissinstanserna. De instanser som svarat är också de som påverkas mest av 

de nya reglerna.  

 

De slutsatser vi drar är att de flesta instanserna är positiva till de förslag som presenterats av 

utredningen. Debatten angående gränsdragningen kommer med stor sannolikhet att fortgå 

även efter det att kategorin mikroföretag har införts i lagstiftningen. Vi anser att det är av vikt 

att Sverige tillämpar de gränsvärden som EU-direktivet förespråkar, bland annat av 

harmoniseringsskäl. I kostnadsfrågan ser vi att det i det långa loppet är viktigare att lättnader 

införs för de mindre företagen än att det på kort sikt kommer innebära merkostnader för 

myndigheterna. Gällande förslaget till en modernisering av ÅRL och BFL så är vi precis som 

remissinstanserna positiva till det då vi anser det vara av största vikt att förbättra tydligheten i 

lagtexten.  

 

Nyckelord: EU-direktiv 2013/34/EU, SOU 2015:8, mikroföretag, ÅRL, BFL, 

intressentteori, principal - agentteori, legitimitetsteori. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom Europeiska unionen (EU) pågår ett ständigt arbete för att alla medelstaternas lagstiftning 

skall vara så harmoniserad som möjligt. En del av detta står EU-direktiv 2013/34/EU för. EU-

kommissionen har tagit fram ett program, Smart lagstiftning i Europeiska unionen, vars 

utgångspunkt är att skapa ett Europa där lagstiftningen är av högsta kvalitet och det 

administrativa arbetet står i proportion till den nytta som det resulterar i. Syftet med direktivet 

är bland annat att lätta de administrativa bördor som sammanställning av de finansiella 

rapporterna ofta innebär. Innebörden av detta resulterar i förenklingar av innehållet i 

årsbokslut och förvaltningsberättelser. Direktivet var klart den 26 juni 2013 och för att möta 

de direktiv som EU presenterat, tillsattes en särskild utredning av regeringen den 13 december 

2012. Utredningen antog namnet Redovisningsutredningen och dess uppgift var att presentera 

förslag till de lagbestämmelser som krävs för att i svensk rätt genomföra direktiv 2013/34/EU. 

Det resultat som utredningen kom fram till presenteras i delbetänkandet Genomförande av 

EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22). Därefter lämnades betänkandet till utvalda 

instanser för remiss. Då instanserna lämnat sina yttranden skrevs en lagrådsremiss och denna 

lämnades som en proposition till riksdagen den 24 september 2015. Ikraftträdandepunkten var 

den 1 januari 2016 för propositionen baserad på SOU 2014:22 och arbetet med 

slutbetänkandet har fortgått under tiden.  

 

En stor skillnad mellan direktivets kategorisering av företag och årsredovisningslagens (ÅRL) 

är antalet kategorier. ÅRL gör endast skillnad på mindre företag och större företag, medan 

direktivet innehåller hela fem kategorier (företag av allmänt intresse, stora företag, medelstora 

företag, små företag och mikroföretag). Företagen ska särskiljas genom antalet anställda i 

företaget, företagets balansomslutning och företagets nettoomsättning. Utredningen valde att 

sätta samma gränsvärden för mikroföretag som för revisionsplikten för aktiebolag. 

Gränsvärdena från EU-direktivet var generösare men utredaren valde alltså en hårdare 

gränsdragning. En annan viktig punkt är den som enligt direktivet förbjuder medlemsstaterna 

att kräva andra notupplysningar än de som direktivet anger lämnas av små företag. I övrigt så 

lämnar slutbetänkandet förslag kring lagstiftning berörande mikroföretag, undertecknade och 

offentliggörande av årsredovisningshandlingar, elektronisk ingivning av årsredovisningen och 

nya årsredovisningslagar med mera.  

 

Den nya lagen har sin grund i den gamla men den har fått en ny utformning med fler kapitel 

och paragrafer. Språket har fått en modernare form och det har också mellan paragraferna 

införts ett stort antal rubriker för att underlätta andvändandet av lagtexten. 

 

En remiss gick ut den 23 juni 2015 till 57 olika remissinstanser (36 stycken svarade varav 2 

stycken inte var tillfrågade). Remissvaren skulle vara inkomna till Justitiedepartementet 

senast den 1 december 2015. En proposition väntas under andra halvan av 2016 

(Justitiedepartementet) och de nya bestämmelserna förväntas träda ikraft 1 januari 2017.  
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1.2 Problemdiskussion 

I den statliga offentliga utredningen (SOU 2015:8) som lämnades till remissinstanserna under 

våren 2015 så fanns det en del avsnitt som skiljde sig till stor del från det förslag som lämnats 

i EU-direktivet (2013/34/EU) angående fullharmonisering inom hela EU. En av de större 

skillnaderna var att Sverige valt att ha en snävare gränsdragning när det kommer till 

storleksklassificering av företag, vilket leder till att färre företag kommer att klassas i den 

minsta företagskategorin. Hur detta kommer att påverka konkurrensen mellan de allra minsta 

företagen och de i resterande Europa är oklart då de minsta företagen kommer ha olika regler 

beroende på vilket land de verkar i.  

 

Idag är den minsta kategorin små företag och vissa av dessa berörs av revisionsplikt medan 

vissa inte gör det. Utredaren valde att sätta gränsen för mikroföretag vid revisionsplikten då 

de intressenter vars företag klassas som större än mikroföretag har ett informationsbehov som 

är av större karaktär. Tanken med införandet av nya företagskategorier är enligt direktivet 

(2013/34/EU) att skapa förenklingar för de minsta företagen i redovisningsarbetet. Genom att 

implementera dessa förenklingar är tanken att de minsta företagen ska ha en mindre 

administrativ börda vid redovisningen, vilket även ska rendera i en tidsbesparing.  

 

Översynen av ÅRL kommer inte enbart att innebära lättnader för de allra minsta företagen, 

utan en revidering av lagtexten kommer att innebära förändringar även för företag av större 

magnitud. Det är viktigt att beakta att de ändringar som införs inte påverkar de olika 

intressenternas tillgång till information. De allra minsta företagens intressenter är möjligen 

inte beroende av informationen i årsredovisningen på samma sätt som motsvarande i de större 

företagen, men information som exempelvis berör kreditgivare bör inte uteslutas. 

 

Aktiva företag utgörs av fysiska och juridiska personer som är registrerade som arbetsgivare 

eller för att betala mervärdesskatt. Antalet aktiva företag i statistiska centralbyråns (SCB) 

företagsregister uppgår enligt SOU 2015:8 (s. 434) till 1 155 094 stycken. Nästan hälften av 

dessa företag (618 813 stycken) utgörs av enskilda näringsidkare och dessa är normalt inte 

skyldiga att upprätta någon årsredovisning. Däremot är alla aktiebolag skyldiga att upprätta en 

årsredovisning och enligt Bolagsverket finns det 476 130 stycken aktiebolag registrerade i 

Sverige. Av dessa 476 130 stycken företag så hamnar 364 900 stycken under den för 

närvarande minsta kategorin, små företag. I SOU 2015:8 (ss. 273-274) framgår det att ett 

införande av kategorin mikroföretag med EU:s gränsvärden skulle innebära att 299 800 

företag av de 364 900 företag i Sverige som idag kategoriseras som ”mindre företag” skulle 

klassificeras som mikroföretag efter införandet av det nya direktivet, vilket omfattar 82,1 % 

av företagen. Det är möjligt för medlemsstaterna att välja andra gränsvärden så länge de inte 

överstiger de gränsvärden som EU har angett.
1
 Utredningen har efter överväganden kommit 

fram till något lägre gränsvärden som ska komma att gälla i Sverige. Den svenska utredningen 

har lagt fram ett förslag där gränsvärdena för mikroföretag är desamma som gäller för 

revisionsplikt i aktiebolag, det vill säga att mikroföretag är företag som överskrider högst ett 

av värdena 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner i 

nettoomsättning. Denna gränsdragning skulle innebära att något färre svenska företag skulle 

omfattas än vid EU:s gränsdragning, men skulle ändå motsvara cirka 70 % av de företag som 

idag klassificeras som mindre. 

 

Förslagen som förs fram i SOU 2015:8 har en inverkan på många olika intressenter i 

samhället. I konsekvensanalysen i SOU 2015:8 (ss. 438-439) går att läsa att SCB kommer 

                                                 
1 10 anställda, balansomslutning om 3 miljoner kronor, nettoomsättning på 6 miljoner kronor. 
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påverkas då informationen i de mindre bolagens årsredovisningar kommer att minska. 

Konsekvensen av detta blir att SCB måste samla in denna information genom direktkontakt 

med företagen istället. För Skatteverkets del innebär förslaget inte lika stora förändringar då 

de framför att de endast behöver se över sitt egna informationsmaterial och utföra en del 

intern utbildning (SOU 2015:8, s. 439).   

 

Enligt nuvarande svensk lagstiftning krävs det att hela styrelsen undertecknar 

årsredovisningen vilket kan medföra en del problem då årsredovisningen ska tryckas och 

publiceras under en kort tid. Förslaget som lämnades av EU-kommissionen stöds av den 

svenska utredningen. Detta innebär att utredningen anser att det bör bli tillåtet att i stället för 

ett undertecknade av årsredovisningen så ska möjlighet finnas att färdigställa redovisningen 

genom ett protokollfört beslut, där samtliga styrelsemedlemmar är närvarande. 

 

Arbetet med En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) är pågående. En remiss 

(Ju2015/1889/L1) skickades i juni 2015 ut till 57 utvalda instanser som skulle lämna 

synpunkter på förslaget. Vid remisstidens utgång den 1 december 2015 hade 36 stycken 

remissvar kommit Justitiedepartementet tillhanda, varav två stycken kom från instanser som 

ursprungligen inte hade blivit tillfrågade. Remissvaren är nu under behandling och en 

proposition (prop.) till ny lagstiftning väntas inlämnas av regeringen under slutet av 2016. 

 

Problemdiskussionen utmynnar i nedanstående forskningsfrågor. 

1.3 Forskningsfrågor 

Vilka konsekvenser får förslagen i SOU 2015:8 angående införandet av en ny 

företagskategori (mikroföretag), ny ÅRL, färdigställande av årsredovisning och 

fastställelseintyg utifrån remissinstansernas svar? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att klargöra för de attityder som intressenterna (remissinstanserna) 

har angående de i SOU 2015:8 framförda förslag gällande införandet av en ny 

företagskategori, förnyad ÅRL, färdigställande av årsredovisningen samt fastställelseintyg.  

1.5 Avgränsning 

Slutbetänkandet, SOU 2015:8, har sin grund i Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2013/34/EU. Direktivet resulterade i ett delbetänkande (SOU 2014:22), som sedermera 

kompletterades med ett slutbetänkande (SOU 2015:8). Slutbetänkandet är ett omfattande 

arbete innehållandes många förslag till förändringar i årsredovisningslagarna. De 36 remissvar 

som inkommit har också behandlat ett flertal olika punkter. Då vi inte har obegränsat med tid 

så har vi valt att välja ut ett antal frågor som flera remissinstanser tagit upp och på sådant sätt 

begränsat oss.  

1.6 Ämnets relevans 

De lagförändringar som föreslås i SOU 2015:8 kommer få stor inverkan på redovisnings- och 

bokföringsområdet. Storleksuppdelningen bland företagen kommer också göras om vilket 

kommer få konsekvenser för de företag som hamnar i en ny kategori då de behöver lägga 

resurser på att lära sig tillämpa de nya reglerna. Det är även många andra intressenter som 

kommer att påverkas av de nya reglerna. En hel del myndigheter kommer att få ändra sina 

rutiner och både BFN och FAR kommer få omarbeta sin normgivning. Kunder och 

leverantörer kommer också påverkas då en del av den information som de får tilldelade sig 
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idag kommer försvinna. Då det är många olika förändringar och många intressenter som 

kommer påverkas anser vi att detta är ett intressant område att göra en djupare undersökning 

av. Att veta hur attityden ser ut till de nya förslagen bland olika intressentgrupper i samhället 

är av intresse för många olika parter.  

1.7 Disposition  

Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs de metoder som 

använts för genomförandet av studien. Referensramen i kapitel 3 används delvis i syfte att 

introducera läsaren i ämnet och ge förståelse för den fortsatta framställningen, samt för att 

utgöra ett verktyg för analys av vårt empiriska material. I kapitel 4 redogör vi för de remissvar 

som lämnats av de instanser vi inkluderat i studien samt de synpunkter och argument de för 

fram rörande utvalda områden. Kapitel 5 består av en analys av remissvaren med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen. I kapitel 6 redogör vi för våra slutsatser och 

besvarar vår forskningsfråga. Avslutningsvis i kapitel 7 reflekterar vi kring utredningens 

förslag och lämnar idéer till vidare forskning inom ämnet. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats 

Deduktiv och induktiv teori är de två vanligaste metoderna när det kommer till att förklara 

förhållandet mellan teori och praktik (May 2013, s. 44).  

 

Deduktiv teori bygger på att forskaren redan vet en del om området eller tar del av den 

forskning som redan finns (Johannessen & Tufte 2003, s. 35). Därefter deducerar eller 

härleder forskaren sina hypoteser för att sedan kunna operationalisera dem så att begreppen 

blir forskningsbara. Den vanligaste föreställningen inom samhällsvetenskaplig forskning är att 

deduktiv teori förklarar förhållande mellan teori och praktik. Bryman (2011, s.26) redogör för 

sex steg som ingår i den deduktiva processen: teori, hypotes(er), datainsamling, resultat, 

hypoteserna bekräftas eller förkastas och omformulering av teorin. När forskaren bekräftar 

eller förkastar sin hypotes så ger det en indikation på hur stor styrkan i dennes teori är. I 

deduktion så föregås forskningen av teoretiserandet medan det i induktion är forskningen som 

kommer först (May 2013, s. 44). En styrka som återfinns i den deduktiva processen är att 

objektiviteten stärks på grund av att utgångspunkten tas från redan befintlig teori (Patel & 

Davidson 2011, s. 23). 

 

I induktiv teori går forskaren från empiri till teori vilket är rena motsatsen jämfört med den 

deduktiva processen (Jacobsen 2002, s. 35). Med andra ord kan man säga att forskaren går på 

upptäckandets väg (Patel & Davidson 2011, s. 23). Den induktiva processen börjar med att 

forskaren genomför observationer som sedan ligger till grund för de generaliserbara slutsatser 

som forskningen leder fram till, teorin blir resultatet av forskningen (May 2013, s. 45). 

Forskaren samlar in sin information ute på fältet och detta görs utan några förväntningar alls, 

därefter systematiseras informationen som samlats in. Syftet med att göra på detta sätt är att 

forskaren inte ska bli begränsad på något sätt när denne samlar in sin information (Jacobsen 

2002, s. 35).  

 

Ett ytterligare sätt att relatera teori till praktik är abduktion. Abduktion är besläktat med både 

induktion och deduktion. Abduktion börjar med att man utifrån enskilda fall formulerar en 

preliminär teori (induktivt steg) för att sedan testa denna teori på nya fall (deduktivt steg) 

(Patel & Davidson 2011, s. 24). 

 

Vår studie kommer ha sin utgångspunkt utifrån en induktiv ansats. Vi har valt den induktiva 

ansatsen då det av naturliga skäl inte finns någon tidigare forskning gällande de nya 

lagförslagen som ska införas 2017. Utifrån den insamlade data kommer vi att försöka dra 

slutsatser från de yttranden som inkommit från remissinstanserna och i den mån det går 

generalisera dessa svar på de intressentgrupper som vi valt ut. 

2.2 Undersökningsansats 

Vid samhällsvetenskaplig forskning differentieras metoderna för datainsamling och analys av 

data ofta med begreppen kvantitativ metod och kvalitativ metod (Halvorsen 1992, s. 78) 

 

Den kvantitativa metoden används primärt då datainsamling och dataanalysen behandlar 

numeriska data, som ofta är baserade på enkäter och statistik (Saunders, Lewis & Thornhill 

2009, s. 414). Relationen mellan insamlad data och teori är i den kvantitativa metoden 

deduktiv, där forskaren är influerad av det synsätt som kan hänföras naturvetenskapen och 

arbetar objektivt för att bekräfta eller förkasta uppsatta hypoteser (Bryman 2011, ss. 150-151). 
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Till skillnad från den kvantitativa metoden, så används framförallt ord som grund i den 

kvalitativa metoden (Bryman 2011, s. 340). Detta innebär att datainsamlingen resulterar i 

icke-standardiserad data som kräver en bredare bearbetning än kvantitativ data för att ge stöd 

åt forskningen (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 480). Den kvalitativa forskningen har 

en induktiv syn på förhållandet mellan det praktiska och det teoretiska med en tydlig influens 

av samhällsvetenskapen (Bryman 2011, s. 340). 

 

Då vår empiri baseras på de remissvar som inkommit från de olika instanserna kommer vi i 

vår studie använda oss av kvalitativ metod. Den information som går att utläsa ur yttrandena 

kan inte hänföras till det kvantitativa slaget, utan de tolkningar som vi gör ur texterna är av 

kvalitativt slag. Vi kommer även att implementera våra egna tolkningar för att kunna dra 

slutsatser ur det resultat som studien kommer att visa. 

2.3 Kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 

När det kommer till bedömning av samhällsvetenskaplig forskning så finns det tre stycken 

kriterier som ligger tillgrund för bedömningen, reliabilitet, replikation och validitet. 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är. Replikation innebär hur upprepningsbar 

studien är, och i vilken mån den går att reproducera. Validiteten handlar om att bedöma hur de 

slutsatser som genererats i studien hänger ihop eller inte (Grønmo 2006, s. 220). 

2.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur hög tillförlitligheten är i den studie som genomförs. Konkret så 

innebär detta att frågorna ska vara så stabila att respondenterna ska svara likadant vid flera 

upprepade tillfällen (Ejlertsson 2014, ss. 111-112). Oberoende av vem som genomför studien 

så ska svaren vara desamma. Detta kallas för interbedömarreliabilitet och innebär också att 

svaren inte ska påverkas av i vilket sammanhang frågorna ställs (Ejlertsson 2014, ss. 111-

112). En studie vars reliabilitet är hög har ett litet antal slumpmässiga fel och kan fungera som 

en garant för att den data som samlats in är pålitlig (Halvorsen 1992, s. 42) 

2.3.2 Reproducerbarhet 

Replikation eller reproducerbarhet som det också kallas är nära relaterat till reliabilitet. Det 

finns flera anledningar till varför forskare vill testa att göra om en studie (May 2013, s. 121). 

Forskaren kan ha en känsla att det resultat som kommit fram i den första studien inte stämmer 

överens med andra fakta. Det kan också vara så att forskaren vill göra om studien för att se 

om det skett några förändringar. Om en reproducering av en undersökning leder till samma 

resultat så ökar detta trovärdigheten hos det första resultatet (May 2013, s. 121). Detta ställer 

krav på forskaren av den första studien och därför måste denne vara tydlig med hur 

forskningen gått till samt hur information samlats in. 

 

Vi kommer att välja ut ett antal av de remissvar som vi samlat in angående SOU 2015:8 och 

jämföra dem mot varandra för att se om det finns några meningsskiljaktigheter. Remissvaren 

kommer att finnas kvar vilket i sig innebär att studien kan göras om på nytt. När lagen införts 

så kan det vara mer av intresse att veta efter några år hur den mottagits än att göra replikation 

av vår studie. 

2.3.3 Validitet 

Validitet handlar om en undersöknings förmåga att mäta vad den är avsedd att mäta 

(Ekengren & Hinnfors 2012, s.75). Johannessen och Tufte (2003, s. 47) delar upp validitet i 

två former, intern och extern. Den interna validiteten handlar om hur bra kopplingen mellan 
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observationerna är och de teoretiska idéer som forskarna utvecklat (Johannessen & Tufte 

2003, s. 192). Extern validitet refererar till i vilken grad de upptäckter som man gjort fungerar 

på hela populationen, alltså om det går att generalisera resultatet på populationen 

(Johannessen & Tufte 2003, s. 240). Vår studie bygger på hela 36 remissvar och det är med 

andra ord alla som valt att kommentera SOU 2015:8. Detta innebär att vår externa validitet är 

hög i det avseende att de instanser som regeringen förlitar sig på i denna sakfråga också fått 

möjlighet att uttala sig om förslaget.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

Insamlad data kategoriseras primärt upp i två kategorier, primärdata och sekundärdata. Den 

data som forskaren själv är med och tar fram för sin forskning är den data som kategoriseras 

som primärdata  medan den data som redan finns tillgänglig, det vill säga är framtagen av 

andra forskare eller andra institutioner, klassificeras som sekundärdata (Andersen 2012, s. 

163). Primärdata kan kategoriseras i stimulidata och icke-stimulidata och projiceras på både 

kvantitativa och kvalitativa data. Stimulidata omfattar olika typer av intervjuer, enkäter och 

psykologiska tester medan icke-stimulidata inriktar sig på alla former av observationstekniker 

(Andersen 2012, ss. 164-168). Användandet av sekundärdata för ofta med sig flera fördelar; 

det är tids- och kostnadsbesparande och kvaliteten är god då forskaren eller instansen som har 

bearbetat datan med hjälp av olika bortfallprocesser, vilket har resulterat i data som är lämplig 

för valt ändamål (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, ss. 268-269). Andersen (2012, ss. 172-

175) kategoriserar sekundärdata i tre kategorier: Processdata, forskningsdata och 

bokföringsdata. Processdata är den data som löpande produceras baserat på det som för 

närvarande sker i samhället, som exempelvis pågående debatter, tv-program och 

ljudupptagningar. Forskningsdata innefattar data som samlats in av andra forskare baserat på 

de studier som de utfört. Bokföringsdata är data som upprättats vid rapportering och styrning. 

Exempel på sådana data är olika former av statistiska register, upprättade årsredovisningar 

och andra bokföringstekniska rapporter.     

 

I denna uppsats har vi valt att inte använda oss av intervjuer eller andra 

datainsamlingsmetoder som skulle kunna kategorisera vår data som primärdata. Det material 

som ligger till grund för denna uppsats är data som redan är existerande i form av direktiv 

författade av EU, böcker, data som gjorts tillgänglig av myndigheter och de remissvar 

gällande aktuell SOU. Utöver detta har vi även vänt oss till artiklar som publicerats gällande 

det aktuella område som vi valt att inrikta oss på, framför allt i elektronisk form. Baserat på 

detta konstaterar vi att den data som ligger till grund för författandet av denna uppsats 

klassificeras som sekundärdata, då den producerats av andra instanser. Ur dessa data har vi 

gjort tolkningar och dragit slutsatser baserat på redan existerande data.  

2.5 Studiens design 

Inför uppsatsarbetet som skulle påbörjas i januari 2016 kom vi över information om att det 

pågick ett arbete som bestod i att förnya årsredovisningslagarna. Detta var ett område som vi 

tidigt fattade intresse för och processen med att skapa en plan för hur uppsatsen skulle 

utformas påbörjades. Efter en del överväganden om hur vi skulle gå till väga, kom vi fram till 

att vi skulle studera de remissvar som inkommit gällande SOU 2015:8 och utifrån dessa 

författa vår uppsats. 

 

Då Justitiedepartementet fortfarande arbetar med de inkomna remissvaren, har ingen 

proposition lämnats till riksdagen än. Detta har gett oss en möjlighet att studera remissvaren 

och redogöra för inställningen till de föreslagna lagändringarna bland instanserna. 
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Remissvaren fick vi genom kontakt med Justitiedepartementet som mejlade över alla de svar 

som de fått in. Vi började med att gå igenom alla dokument ganska flyktigt för att se vilka 

som hade svarat och vilka som hade avstått. När vi hade sovrat innehållet så började vi att läsa 

de remissvar som var kvar mer noggrant för att se vilka frågor som var mest förekommande. 

För att strukturera vårt arbete valde vi att skapa ett Exceldokument där vi specificerade vilka 

för- och nackdelar som varje instans såg med de nya förslagen. Därefter kunde vi göra en 

ytterligare gallring och då valde vi ut de frågor som vi ansåg vara av störst intresse för oss och 

för övriga intressenter samt de som flest instanser valt att besvara. De frågor som vi kom fram 

till att vi skulle behandla i vår studie var införandet av kategorin mikroföretag, modernisering 

av ÅRL och BFL, färdigställandet av årsredovisning och fastställelseintyg. Efter att vi valt 

vilka frågor som skulle behandlas valde vi att dela upp remissinstanserna i olika 

intressentgrupper och redogöra för dessa i vår egen modifierade intressentmodell. De 

intressentgrupper som vi valde var staten, företagsfrämjande organisationer, 

branschorganisationer och lärosäten.  

 

Vårt empiriska material bestod från början av 36 remissvar fördelade på 151 sidor. Därefter 

valde vi ut de 22 remissvar som vi tyckte var av störst intresse och de redogjordes för på totalt 

114 sidor. För att få en större förståelse för vad instanserna yttrade sig om så läste vi i 

samband med remissvaren också den SOU som utredningen genererat. För att ge läsaren en 

snabb introduktion till vad remissinstanserna haft för åsikter om de nya förslagen så valde vi 

att i kapitel 4 under varje fråga redogöra för instansernas åsikter. Fördelen med detta är att 

läsaren kan skapa sig en uppfattning om de nya förslagen och tolka remissinstansernas svar 

själv, innan läsaren fortsätter att läsa vår analys.  

 

Inställningen bland remissinstanserna till de huvudområden vi behandlar illustreras med hjälp 

av tabeller i början av varje avsnitt. Tabellerna är kategoriserade i huruvida instansen är 

positiv, negativ eller ej tagit ställning till förslaget. Tanken med detta är att läsaren ska kunna 

skapa sig en övergripande bild av hur inställningen till förslaget är hos instanserna. I de frågor 

där många instanser inte har tagit ställning, förstår vi att det kanske finns åsikter, men att de 

av olika anledningar inte redogjorts för i instansernas yttranden. Här gör vi tolkningen att de 

punkter de faktiskt har tagit ställning till, är de punkter som de anser vara viktigast ur det egna 

perspektivet. 

 

Vårt mål har hela tiden varit att presentera all information på ett så tydligt och pedagogiskt 

sätt som möjligt. Vi har därför valt i vissa fall att inte ange i detalj allt som remissinstansen 

angett då det lätt blir upprepning då någon annan instans redan nämnt samma sak. För att ändå 

få med i vår text att fler instanser framfört samma sak så har vi hela tiden refererat till alla 

som dragit samma slutsats. Vi har valt att använda samma kategorier i både vår empiri som i 

vår analys för att möjliggöra för läsaren att endast ta del av en viss fråga.  

2.6 Urval 

Vårt urval består i att granska utvalda remissvar som kommit in gällande SOU 2015:8. Dessa 

remissvar representerar olika intressenter i samhället och deras påverkan av de nya 

lagförslagen som ska införas 2017. Remissinstanserna är av blandad karaktär men de har alla 

på ett eller annat sätt en koppling till årsredovisningslagen.  

2.7 Litteraturöversikt 

I metoden så har vi böcker som vår största informationsgivare. Vi har valt att ta information 

från olika författare för att få en större tyngd i det vi skriver. 
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Vår referensram kommer att bestå av de remissvar som kommit in gällande SOU 2015:8. Vi 

kommer även använda oss av vetenskapliga artiklar när vi beskriver de olika teorierna.  

2.8 Etisk reflektion 

Vid författandet av en uppsats måste flera olika etiska aspekter tas i beaktande (Ekengren & 

Hinnefors 2012, s. 108). Då vår studie primärt är baserad på offentliga dokument i form av 

direktiv, utredningar och remissvar har vi beslutat att inte behandla dessa konfidentiellt. 

Anledningen är att inget av innehållet kan anses vara av sådan natur att det skulle kunna 

påverka de inblandade instanserna på ett negativt sätt. 

2.9  Källkritik 

För att göra denna uppsats så bra som möjligt så har ett av våra kriterier varit att vi ska ha väl 

underbyggda resonemang. Källor är en stor del av grunden i vårt arbete och därför är det 

viktigt för läsaren, men även för vår egen del, att den information och kunskap som tas upp i 

vår studie går att lita på. Thurén (2005 s. 13) tar upp fyra källkritiska principer som ska tas i 

beaktning vid bland annat forskning. Det är viktigt att källan är den som den utger sig för att 

vara och det benämner Thurén (2005 s. 19) som äkthet. Tidsamband är den andra viktiga 

principen och den lyfter fram att ju längre tid det är mellan en händelse och en berättelse 

gällande händelsen, desto större skäl för tvivel finns. Det är viktigt att källan är oberoende 

vilket innebär att den inte ska vara ett referat från en annan källa. Den sista principen som 

Thurén (2005 s. 13) tar upp är tendensfrihet. Detta innebär att källan granskas på ett sådant 

sätt så att inga personliga intressen varit inblandade och på så sätt gett en falsk bild av 

verkligheten.  

 

Dessa fyra principer har vi försökt att följa genom arbetets gång. Vissa källor uppfyller 

kriterierna på ett starkare sätt än andra. De böcker som vi använt oss visar stark uppfyllnad av 

de tre första kriterierna (äkthet, tidsamband och oberoende) medan den fjärde (tendensfrihet) 

går att ifrågasätta i vissa fall. När det kommer till böcker så finns risken alltid att författaren 

vinklar sitt resonemang så att det passar dennes intresse. Till skillnad från böcker är de 

offentliga dokumenten bättre när de kommer till tendensfrihet då det oftast är många personer 

som är inblandade i frågan. Givetvis finns det vissa organisationer som har ett visst intresse 

och då genomsyras dokumentet av det. De remissvar som vi gått igenom varierade i kvalitet 

och framförallt var det den fjärde principen som skiljde sig åt mellan de olika instanserna. Vi 

hade givetvis detta i åtanke när vi studerade de olika svaren.  

 

För att finna stöd i de olika teorierna som vi använt har vi gått till vetenskapliga artiklar. De 

finns fyra krav/principer som skall uppfyllas, för att en artikel ska vara vetenskaplig. Artikeln 

ska: redovisa ny kunskap, vara möjlig att granska, vara utsatt för bedömning och publicerats 

på engelska (Friberg 2012, s. 47). Vetenskapliga artiklar kan redovisa ny kunskap på många 

skilda sätt. Exempelvis kan man väva samman tidigare forskning med teorier och modeller 

och på så sätt få fram ny kunskap. För att kunna granska eller replikera en studie som 

publicerats i en vetenskaplig artikel, bygger dessa artiklar på ett givet format. Alla påståenden 

som görs i artikel måste vara förankrade i vetenskaplig litteratur eller i de egna resultaten 

(Friberg 2012, s. 48). När artikeln färdigställts så går den igenom ett antal granskningssteg, 

bland annat så bedömer två till tre forskare av högre rang om artikeln förmedlar ny kunskap. 

Sista steget för att uppfylla kraven på en vetenskaplig artikel handlar om att den ska 

publiceras på engelska. Förklaringen till detta finns i att en forskare vill nå ut så långt som 

möjligt med sina studier och engelskan anses nu vara vetenskapens officiella språk (Friberg 

2012, s. 49).  
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3 Referensram  

3.1 EU-direktiv 

Inom EU förekommer beslut av det bindande och det rekommenderade slaget. De bindande 

besluten finns i tre olika former: Förordningar, direktiv och beslut (Bengtsson 2011, s. 29). 

Förordningarna är bindande för alla medlemsländer och gäller alla verkande individer inom 

dessa. Direktiv är även de bindande, dock så behöver de inte omfatta alla medlemsländer. En 

ytterligare skillnad från förordningar är att direktiven innefattar av EU uppsatta mål, som ska 

uppnås genom lagstiftning i medlemsländerna inom en viss tidsperiod (Bengtsson 2011, s.29). 

Genom detta ges medlemsländerna en möjlighet att själva bestämma hur de uppsatta målen 

ska uppnås (Europeiska unionen u.å.). Även besluten är bindande för dem som de riktar sig 

till, vilket innebär att de är begränsade för enskilda medlemsländer eller organisationer 

(Bengtsson 2011, s. 29). 

3.1.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU 

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv om årsbokslut, koncernredovisning och 

rapporter i vissa typer av företag (2013/34/EU) syftar EU-kommissionen till att säkerställa att 

de krav som ställs på små företag gällande redovisning i stort sett är harmoniserade i hela 

unionen (Europeiska unionen 2013). Bestämmelser som innefattas av direktivet är exempelvis 

värderingsregler, bestämmelser om noter och förvaltningsberättelse, uppställandeformer av 

resultat- och balansräkning samt koncernredovisning (Skatteverket u.å.). Bakgrunden till 

dessa bestämmelser är att det har ansetts vara för betungande administrativa bördor för små 

och medelstora företag gällande krav på finansiella uppgifter som ska offentliggöras, samt att 

ett främjande av internationalisering av små och medelstora företag eftersträvas (Europeiska 

unionen 2013). Genom SFS 2015:813 har ändringarna implementerats i ÅRL och tillämpning 

av dessa inleds med det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015 

(Skatteverket u.å.). 

3.2 SOU 2015:8  

3.2.1 Mikroföretag – en ny kategori av företag 

Genom den offentliga redovisning som företag upprättar ges olika intressenter en möjlighet 

att bilda sig en uppfattning om företagets ekonomiska ställning samt dess utveckling. Denna 

information är för intressenterna viktig, då den utöver att vara en grund i processen inför 

fattandet av ekonomiska beslut, även ger intressenterna en möjlighet att värna om sina 

intressen (SOU 2015:8, ss. 270-272). Utöver intressenternas intressen, är även företagens 

redovisning användbar för andra instanser. Den offentliga statistik som presenteras av SCB 

gällande ekonomiska frågor, är till stor del baserad på den information som presenteras i 

företagens årsredovisningar. Även nationalräkenskaperna, däribland beräkningen av BNP, är 

grundade på de underlag som myndigheten tagit fram (SOU 2015:8, ss. 270-272).  

 

Ett mindre informationsflöde i årsredovisningen påverkar underlagen för beslut och 

bedömningar. Det ska dock beaktas att de minsta företagens intressenter inte nödvändigtvis 

ser ett behov i att dessa företag redovisar alla de uppgifter som större företag redovisar i sina 

årsredovisningar (SOU 2015:8, ss. 270-271). Utredarna i SOU 2015:8 är av uppfattningen att 

endast vissa av undantagsmöjligheterna bör utnyttjas. Utredningen anser alltså inte att alla 

undantagsmöjligheterna som direktivet (2013/34/EU) föreslår bör utnyttjas fullt ut (SOU 

2015:8, ss. 271-272). 

 



 

 - 11 - 

De gränsvärden som utredningen (SOU 2015:8) föreslår ska innefatta kategorin mikroföretag 

är desamma som idag är gällande revisionsplikt för aktiebolag. Följaktligen innebär det att 

företag som överskrider högst ett av värdena: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i 

balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning ska klassificeras som mikroföretag. 

Det har även beaktats av utredningen (SOU 2015:8) om de nya bestämmelserna gällande 

mikroföretag ska införas i ett eget regelverk som är skilt från ÅRL, för att ge en bättre 

överskådlighet för företagen. Dock så anser utredarna att redovisningsreglerna, i 

grundläggande avseenden, ska baseras på gemensamma principer och terminologier oavsett 

företagsstorlek. Därmed bör de särskilda bestämmelserna gällande mikroföretag införas i 

ÅRL (SOU 2015:8, ss. 272-274). 

3.2.2 Balans- och resultaträkningar för mikroföretag 

Genom det nya EU-direktivet (2013/34/EU) ges de allra minsta företagen möjligheten att 

undanta kravet på upplysningar som berör företagens resultat och ekonomiska ställning. Som 

en följd av detta är det möjligt för respektive medlemsstat att tillåta att de balans- och 

resultaträkningar som upprättas av mikroföretagen är kraftigt förenklade. Innebörden av dessa 

förenklingar är att mikroföretagen på balansräkningens tillgångssida endast behöver lämna 

aggregerade uppgifter om anläggningstillgångar, omsättningstillgångar samt tecknat men ej 

inbetalt kapital. Skuldsidan i balansräkningen innefattar enbart sammanslagna uppgifter om 

eget kapital, avsättningar och skulder (SOU 2015:8, s. 278).  

 

Genom 3 kap. 4 § sista stycket samt 11 § ÅRL ges mindre företag möjligheten redan idag att 

lämna in årsredovisningar där balans- och resultaträkningarna har upprättats i förenklad form. 

Balansräkningen i sin förenklade form enligt ÅRL ska på tillgångssidan innehålla aggregerade 

uppgifter om posterna tecknat men ej inbetalt kapital, anläggningstillgångar (immateriella, 

materiella och finansiella) samt omsättningstillgångar (varulager, fordringar, kortfristiga 

placeringar, kassa och bank). Balansräkningens skuldsida, i den förkortade formen, ska 

innefatta specificerade uppgifter om eget kapital samt sammanslagna uppgifter om 

obeskattade reserver, avsättningar och skulder (SOU 2015:8, ss. 278-279). 

 

Gällande resultaträkningen är kraven i det nya direktivet (2013/34/EU) att mikroföretag 

upprättar resultaträkningen med posterna: nettoomsättning, övriga intäkter, kostnader för 

råvaror och förnödenheter, personalkostnader, värdejusteringar, övriga kostnader, skatter samt 

vinst eller förlust (SOU 2015:8, s. 279). 

 

Utredningen gör gällande att förenklingar utöver de som redan idag finns i ÅRL inte 

nödvändigtvis leder till minskade administrativa kostnader eller andra typer av lättnader för 

mikroföretagen. Statistik hämtad från Upplysningscentralen (UC) visar att endast 888 

årsredovisningar av de ca 420 000 årsredovisningar som registrerades under 2013 innehöll en 

förkortad balansräkning eller förkortad resultaträkning. Utredningen anser att införandet av 

särskilda uppställningsformer för balans- och resultaträkningar för mikroföretag inte enbart 

skulle utöka uppställningsformerna i lagstiftningen (till tre respektive fem 

uppställningsformer). Detta skulle även medföra en större komplexitet i regelverket som gör 

det mer komplicerat att göra jämförelser mellan olika företag (SOU 2015:8, ss. 280-281). 

Baserat på dessa grunder anser utredningen att den klausul som finns i det nya 

redovisningsdirektivet (2013/34/EU), som säger att undantag från att införa nya 

uppställningsformer för balans- och resultaträkningar får göras, bör utnyttjas av Sverige (SOU 

2015:8, s. 281). 
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3.2.3 Notupplysningar för mikroföretag 

EU-direktivet tillåter att mikroföretag undantas från en del av de upplysningskrav som 

existerar idag (SOU 2015:8, s. 286). Detta är något som medlemslandet självt får avgöra, det 

är alltså inte tvingande. De svenska utredarna (SOU 2015:8, s. 288) har kommit fram till att 

det måste ske en avvägning mellan den kostnadsbesparing som blir resultatet av lättnaderna 

och värdet av den information som går förlorad. Enligt direktivet framgår att mikroföretag 

inte behöver lämna några upplysningar angående följande områden: anläggningstillgångar, 

finansiella instrument, uppskrivningsfond, långfristiga balansposter, intäkter och kostnader av 

exceptionell storlek eller förlust och händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets 

slut. Det finns några fler upplysningar i not av mindre betydelse som också får undantas i 

kraven för mikroföretag, bland annat upplysning om värderingsprinciper och medelantalet 

anställda (SOU 2015:8, s. 288).  

 

Den svenska utredningen (SOU 2015:8, s. 288) framför att sett utifrån ett intressentperspektiv, 

så kan det hävdas att kvaliteten på redovisningen som mikroföretagen kommer att lämna är 

sämre än den som små företag lämnar. Samtidigt konstaterar de att behovet av information 

från mikroföretag är mindre än vad behovet som intressenterna har på små, medelstora och 

stora företag.  

 

Enligt EU-direktivet fanns det också möjlighet att undanta mikroföretag från kravet att 

redovisa vilka värderingsprinciper som använts samt medelantalet anställda. Utredningen 

anser att värderingsprinciperna som använts är väldigt viktiga för att kunna skapa sig en 

förståelse av årsredovisningen och därför beslutat att den bör finnas kvar. Sett utifrån en 

finansiell synpunkt så har information angående medelantalet anställda mindre betydelse för 

redovisningens intressenter. De kostnader som i SOU 2015:8 har uppskattats för dessa två 

upplysningar uppgår till närmare 12 miljoner kronor per år. Då det framförts kritik från bland 

annat Statistiska centralbyrån om att ta bort kravet på upplysning om medelantalet anställda så 

valde utredningen även här att låta detta krav vara kvar (SOU 2015:8, s. 289).  

 

Med minskade informationskrav minskar också det administrativa arbetet som 

uppgiftslämnandet medför. Enligt utredningen skulle det leda till att kostnaderna för företagen 

skulle minska i en ansenlig grad (SOU 2015:8, s. 288). Kontentan av det som utredningen 

kommit fram till är att mikroföretag inte ska behöva lämna några upplysningar enligt 5 kap. 8, 

11, 13–16, samt 21 och 24 § i utredningens tidigare förslag till ny version av ÅRL i SOU 

2014:22. 

3.2.4 Förvaltningsberättelsens innehåll i mikroföretag 

Enligt EU-direktivet behöver mikroföretag inte ställa samman någon förvaltningsberättelse i 

sin årsredovisning (SOU 2015:8, s. 294). Detta under förutsättning att de redovisar uppgifter 

om förvärv av egna aktier eller andelar i noterna eller under balansräkningen. Den svenska 

utredningen anser att det inte finns skäl nog att undanta kraven på företagen om 

upplysningsskyldighet i förvaltningsberättelsen angående förslag till vinst och 

förlustdispositioner och förändringar i eget kapital (SOU 2015:8, s. 295). Utredningen (SOU 

2015:8, ss.294-295) anser dock att upplysningar som till största delen är av intresse för 

externa intressenter, och lämnas på årsbasis, tappar lite av sitt värde då det i ett litet företag 

(läs mikroföretag) ofta kan svänga ganska snabbt sett utifrån en ekonomisk vinkel. Därför bör 

upplysningar som handlar om företagets verksamhet, ställning och resultat men även 

framtidsutsikter inte vara med i förvaltningsberättelsen. Denna information anser utredningen 

att företagen kan dela med sig av genom direktkontakt med den intressent som efterfrågar 

informationen.  
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När utredarna behandlat klart frågan landade de i att mikroföretag ska undantas kraven på att 

deras förvaltningsberättelse ska innehålla upplysningar om företagets utveckling, framtida 

ställning och resultat. De anser också att mikroföretag inte behöver lämna några upplysningar 

om väsentliga händelser som inträffat under året. Sverige har valt att inte ta bort 

förvaltningsberättelsen helt, som EU-direktivet tillåter, utan plocka bort vissa delar som inte 

har tillräckligt stort mervärde. Den del som utredningen i fortsättning vill ha kvar är 

upplysningarna om vinst och förlustdispositioner samt förändringar om eget kapital, då det 

utgör en nödvändig del av de associationsrättsliga regelverken (SOU 2015:8, ss. 291-295).  

3.2.5 Undertecknande av årsredovisningen 

I SOU 2015:8 (s. 309) belyser utredningen ett problem som kan bli aktuellt då det idag ställs 

krav på snabb publicering av årsredovisningen samtidigt som ÅRL ställer krav på att 

årsredovisningen ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter. Ett vanligt förekommande 

scenario är att ett publikt aktiebolag kan komma att behöva offentliggöra en årsredovisning i 

nära anslutning till det styrelsemöte där årsredovisningen fastställts. Det är svårt att erhålla 

alla styrelseledamöternas namnteckningar då de inte alltid närvarar fysiskt. Resultatet blir då 

att handlingen måste skickas runt vilket innebär en tidsutdräkt. Utredningen (SOU 2015:8, s. 

310) anser det vara otillfredsställande att företaget kan känna sig tvunget att publicera 

årsredovisningen innan den i rättslig mening är upprättad. Revisorn kan inte heller skriva 

under någon revisionsberättelse innan årsredovisningen är underskriven. Resultatet av detta 

kan bli att årsredovisningen fördröjs och det leder också till ökade kostnader för företaget.  

 

Som lösning på problemet presenterar utredningen (SOU 2015:8, ss. 312-313) ett nytt förslag. 

De nuvarande bestämmelserna om att en årsredovisning ska undertecknas av samtliga 

styrelseledamöter bör kompletteras med möjligheten att färdigställa årsredovisningen genom 

ett protokollfört beslut. Beslutet ska tas vid ett styrelsemöte där alla ledamöter och den 

verkställande direktören deltar. Möjligheten att färdigställa årsredovisningen genom 

underskrifter ska finnas kvar och kommer enligt utredningen också vara den vanligaste 

metoden.  

3.2.6 Fastställelseintyg 

Genom att underteckna ett så kallat fastställelseintyg bekräftas det av aktiebolaget att de 

ingivna balans- och resultaträkningarna överensstämmer med de räkningar som årsstämman 

tagit ställning till. Intyget, som undertecknas av verkställande direktör eller en 

styrelseledamot, ska även innehålla uppgift om stämmans beslut om hur den sammanlagda 

vinsten eller förlusten har behandlats (SOU 2015:8, s. 315). 

 

Då kravet på fastställelseintyg kan innebära ett visst merarbete för företagen, har utredningen 

tagit ställning till om fastställelseintyget skulle kunna tas bort helt utan att det ersätts med 

något annat krav (SOU 2015:8, s. 316). En risk som kan uppkomma till följd av ett sådant 

beslut är enligt SOU 2015:8 (s. 316) att de ingivna årsredovisningarnas balans- och 

resultaträkningar inte överensstämmer med de som stämman beslutat om. En ytterligare risk 

är att det i mindre bolag börjar slarvas med balans- och resultaträkningar.  

 

Med detta som bakgrund föreslås det i SOU 2015:8 (s. 317) att kravet på ett fastställelseintyg 

som är undertecknat i original kvarstår, men att möjlighet för undertecknande ges till någon 

annan än en styrelseledamot eller verkställande direktör. Personen som undertecknar intyget 

bör enligt utredningen (SOU 2015:8, s. 317) ha en viss kännedom om företaget, men fastslår 

att de inte är rimligt att i lagtexten ställa krav på att personen i fråga ska ha en direkt koppling 
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till företaget antingen genom anställning eller genom deltagande vid redovisningsarbetet. Den 

lösning som föreslås av utredningen är att det åligger styrelsen att utse en person för 

undertecknandet, vilken skulle kunna vara en anställd, en av bolaget anlitad 

redovisningskonsult eller någon annan som styrelsen har förtroende för. Detta är även det 

alternativ som har framkommit som önskvärt i av Bolagsverket genomförda 

användarundersökningar (SOU 2015:8, s. 317). 

3.3 ÅRL 

Upprättandet och offentliggörandet av årsredovisningar, koncernredovisningar, 

delårsrapporter och dess bestämmelser behandlas i ÅRL.  I 6 kap. 1§ BFL står det reglerat 

vilka företag som ska tillämpa lagen och avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning. För 

värdepappersbolag, kreditinstitut och försäkringsföretag finns två speciallagar (ÅRKL och 

ÅRFL) som reglerar hur deras årsredovisning ska upprättas (Kylebäck & Brännström, 1998, s. 

11).  

 

ÅRL är inte heltäckande utan är en så kallad ramlag vilket innebär att lagens bestämmelser 

ska fyllas ut av allmänna råd från bland annat Bokföringsnämnden (BFN) och Rådet för 

finansiell rapportering (RFR) (Skatteverket u.å.). I lagen finns de minimikrav som ställs på 

företagen och grundläggande principer. I vissa frågor går det ej att finna några svar i lagen 

och förarbetena är inte alltid heller till någon hjälp. Anledningen till detta är att lagen till stora 

delar bygger på tvingande EU-direktiv och inte är framtagen av Sverige (Kylebäck & 

Brännström, 1998, s. 12). Lagen bygger på EU:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv och när 

Sverige gick med i EU förband vi oss med att införa EU-rätten i svensk lagstiftning. Syftet 

med att alla medlemsländer har samma lagstiftning är att skyddet för delägare, borgenärer och 

övriga intressenter som är i kontakt med företaget ska vara samma inom hela EU (PwC 2012, 

s. 9).  

 

I januari 1996 började årsredovisningslag 1995:1554 att gälla men började att tillämpas för 

det räkenskapsår vars början skedde närmast efter den 31 december 1996. En innebörd som 

den nya ÅRL förde med sig var att det nu fanns två parallella system vad det gällde regler om 

årsbokslut och årsredovisning. För enskild näringsidkare, flertalet handelsbolag, ekonomiska 

föreningar m.fl. var det BFL som var den lag som skulle tillämpas. För Aktiebolag och vissa 

handelsbolag gällde nu ÅRL. Under årens lopp har ÅRL genomgått vissa större och vissa 

mindre förändringar. Till största delen har förändringarna berott på anpassning till EU-rätten 

men även förändringar som haft till syfte att förenkla för företagen har gjorts. En förändring 

som med stor säkerhet kommer få ett stort genomslag är att klassificeringen mellan de olika 

storlekarna av företag kommer att ändras. Detta medför att fler företag kommer att 

klassificeras som små och kan därigenom tillämpa de lättnadsregler som finns för mindre 

företag (PwC 2012, s. 7).  

 

ÅRL innehåller ett antal definitioner som är viktiga att förstå då de är av avgörande betydelse 

för företagen när det ska avgöras vilken typ av företag som ska tillämpa vilken regel. De 

verksamheter som omfattas av ÅRL klassificeras som företag. Detta innebär att det inte bara 

är aktiebolag och ekonomiska föreningar som är företag i lagens bemärkelse utan också andra 

juridiska och fysiska personer, till exempel enskilda näringsidkare och ideella föreningar 

(PwC 2012, s. 10). ÅRL delar in företagen i stora företag och mindre företag. Stora företag är 

företag som uppfyller minst två av följande krav: Fler än 50 anställda, en balansomslutning på 

över 40 mkr och en nettoomsättning på över 80 mkr. Mätningen görs för vart och ett av de två 

räkenskapsår som ligger närmast det aktuella räkenskapsåret. Alla företag som inte är stora 
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företag (alltså inte uppfyller kraven) enligt lagens definition är mindre företag (PwC 2012, s. 

10). 

3.4 Rättvisande bild 

Enligt 2 kap. 3 § 1 st. ÅRL skall balansräkning, resultaträkning och noter upprättas som en 

helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 

rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad 

som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, ska det enligt 2 

kap. 3 § 2 st. ÅRL lämnas upplysning om detta i not. Skälen till avvikelsen ska även 

redogöras för i not. 

 

Principen om rättvisande bild infördes i svensk lagstiftning genom den årsredovisningslag 

som infördes 1997 efter ett EU-direktiv (Marton 2013, s. 210). Rättvisande bild uppnås 

vanligtvis genom att företag vid upprättandet av sin årsredovisning följer gällande lag och god 

redovisningssed, vilket ska resultera i en tydlig återspegling av företagets resultat och 

ställning (PwC 2012, s. 19). Marton (2013, s. 210) menar att trots att definitionen av principen 

om rättvisande bild kan tyckas vara tydlig, lämnar den ändå utrymme för tolkningar som kan 

variera i olika sammanhang. Detta bekräftas även av Svensson och Edenhammar (2000, s. 75) 

som skriver att principen färgas av lagstiftning, tradition och praxis i det land som den införs 

i. 

 

Då de tilläggsupplysningar som innefattas av ÅRL är otillräckliga för att generera en 

rättvisande bild, är det företagets skyldighet att lämna ytterligare tilläggsupplysningar för att 

ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (Svensson & Edenhammar 2000, s. 

76). Genom att vända sig till andra normgivare såsom BFN och RR, kan vägledning kring de 

krav som ställs på tilläggsupplysningar hämtas. Generellt kan sägas att det är lättare att uppnå 

en rättvisande bild genom att följa de rekommendationer som RR ger, då de ställer krav på en 

stor mängd tilläggsupplysningar, till skillnad från BFN vars rekommendation inte innehåller 

så många tillägg till de krav som redan existerar i ÅRL (PwC 2012, s. 19). 

3.5 God redovisningssed 

God redovisningssed definieras enligt 2 kap. 2 § ÅRL på följande sätt: 

 ”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed”
  

 

God redovisningssed definieras enligt 4 kap. 2 § 1 st. BFL på följande sätt:  

”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed”
 
 

 

I BFL avser paragrafen i första hand att vara vägledande i den löpande bokföringen men 

också när det uppstår tolkningsfrågor rörande arkivering av den inrättade bokföringen 

(Skatteverket u.å.).  

 

Begreppet god redovisningssed infördes första gången 1976 i bokföringslagen och fick till 

viss del en annan innebörd vid tillkomsten av 1999 års ÅRL och BFL (Skatteverket u.å.). Vid 

1999 års ÅRL valde Sverige att behålla begreppet fastän EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv 

bestämt att endast rättvisande bild måste finnas med. I författningskommentaren till 2 kap. 2§ 

ÅRL så uttalade regeringen sig på följande sätt: ”… på så vis kommer hänvisningen till god 

redovisningssed bl.a. att innebära en skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis 

som utvecklas för att fylla ut och tolka lagens regler” (Prop. 1995/96:10 del 2, s. 181)
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I prop. 1998/99:130 (ss. 185–186) till ny BFL 1999 så framförs att innebörden av god 

redovisningssed skall avgöras av de normbildande organen som finns inom området. Vid 

tveksamheter så ska också de uttalanden som de normbildande organen gör vara 

betydelsefulla och vägledande i frågan. 

 

Idag har BFN ansvar för att utveckla god redovisningssed vilket med andra ord betyder att de 

ska utarbeta uttalanden som ska fungera i vägledande syfte i redovisningsfrågor. För de 

företag som är mer av finansiell karaktär så ska finansbolagen stå för uttalanden 

(Bokföringsnämnden u.å.).  

 

Svensson och Edenhammar (2000, s. 73) framför att god redovisningssed utöver lag kan 

betecknas som praxis och rekommendationer och bör karakteriseras som en rättslig standard. 

Johnsson (2012, s. 1561) förklarar att det krav som avses med rättslig standard inte kan 

utläsas med hjälp av någon författning eller ur själva ordets innebörd. Istället fylls innehållet 

ut av utomrättsliga regler, i detta fall regler för redovisningsprofessionen. Detta gör att den 

rättsliga standarden ständigt anpassas till nya värderingar och kunskaper över tid. 

 

PWC (2012, s. 18) menar att god redovisningssed är en traditionell tolkning av lagar och 

redovisningsnormer och skulle det saknas bestämmelser i dessa så kan man gå till praxis för 

att genom tolkning kunna komma närmare ett svar. 

3.6 Väsentlighet 

Väsentlighetsprincipen definieras enligt 2 kap. 3 a § ÅRL på följande sätt: 

Ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, 

värdering, upplysningar och konsolidering i denna lag, om följden av 

avvikelsen inte är väsentlig. Följden av en avvikelse ska anses vara väsentlig 

om utelämnad eller felaktig information, ensam eller tillsammans med annan 

information, rimligen kan förväntas påverka de beslut som användare fattar på 

grundval av informationen. 

Väsentlighetsprincipen uppkommer i tre situationer inom redovisningen. Vid värdering och 

periodiseringsfrågor, vad som ska ingå och hur djupt företaget ska gå när de gäller detaljer i 

balans- och resultaträkningen (Marton 2013, s. 203). Principen förekommer även när 

företagen ska avgöra hur många upplysningar som ska finnas med i noterna. När det gäller 

vissa värderingsposter så kan dessa vara av sådan oväsentlig karaktär så att man i enlighet 

med principen inte behöver följa vissa regler då det inte leder till mer förståelse för de som 

ska ta del av informationen. Ett tydligt exempel kan vara om företaget har ett ytterst litet 

varulager, så anses det enligt gällande regler som oväsentligt och företaget anses då ej behöva 

bemöda sig med att värdera lagret i sin redovisning (Marton 2013, s. 203).  Antalet poster som 

ska finnas med i balans- och resultaträkningen styrs också utav väsentlighetsprincipen. Bara 

de poster som ger information och som leder till förståelse för läsaren ska finnas med. Övriga 

poster kan redovisas i noterna. Det finns två skäl att utelämna oväsentliga poster i noterna. 

Det första skälet är att det blir mer överskådligt för läsaren om det inte lämnas allt för mycket 

information i noterna. Det andra skälet handlar om ekonomin i det hela, vissa upplysningar 

kan vara kostsamt för företagen att ta fram. Då måste företagen värdera kostnaden mot nyttan 

som upplysningen ger (Marton 2013, s. 203).  

https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b68d45/1441866763270/prop.+1998+99+130+del+1.pdf#page=186
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I dagens lagstiftning så finns inte begreppet väsentlighetsprincipen med utan endast 

väsentlighet förekommer. I SOU 2014:22 (s. 335) lämnas ett förslag att begreppet ska införas 

i den nya ÅRL som förväntas börja gälla 2017. En definition av oväsentlighet kommer också 

att införas och tanken är att det ska fungera och se ut på samma sätt som den gör inom 

International Financial Reporting Standards (IFRS) idag. En uppgift anses vara oväsentlig om 

den på grund av felaktighet eller bara rent utelämnande inte har någon påverkan på de beslut 

som användaren av redovisningen kan komma att fatta.  

3.7 Bokföringsnämnden 

BFN är ett expertorgan som lyder under staten, vars uppgifter består utav att utveckla god 

redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial rörande BFL (1999:1027) och 

ÅRL (1995:1554). I förordning (2007:783) med instruktion för BFN står det att nämndens 

uppgifter är att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och 

offentliga redovisning. Den ska också utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde 

(Förordning 2007:783). Ytterligare uppgifter som nämnden har är att de ska ge information 

till småföretagare om redovisningsfrågor, normer och övriga förändringar inom området 

(Bokföringsnämnden u.å.). 

 

Sedan 2001 ger BFN ut tre olika serier av publikationer som ska fungera som normgivande 

för BFL och ÅRL. Dessa tre serier är: allmänna råd, vägledningar och uttalanden. De 

allmänna råden publiceras ej i sitt sammanhang, utan fristående, vilket innebär att de blir 

otillräckliga för att skapa sig en fullkomlig bild av vad som gäller. Vägledningarnas uppgift 

blir därför att ge en samlad och ordnad framställning av hur redovisningen bör vara med 

beaktande av författningar och de allmänna råden. I de uttalanden som nämnden gör 

behandlas mer begränsade ärenden (Bokföringsnämnden u.å.).  

 

Då nämnden är statens expertorgan på området så ska dess kansli biträda regeringskansliet i 

redovisningsfrågor. De ska också delta i utredningar och yttra sig över författningsförslag. 

Avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden faller 

också inom nämndens ansvarsområde.  

 

BFN:s organisation består av 11 ledamöter vilket är reglerat i förordning (2007:783). 

Ordförande är Olle Stenman som är före detta justitieråd och vice ordförande är docent Niclas 

Hellman. Övriga ledamöter representerar ett flertal olika myndigheter och intresseföreningar. 

3.8 FAR 

Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR) arbetar 

aktivt med bland annat normgivning, såväl nationellt som internationellt, för att bidra till 

utvecklingen av god yrkessed. Utöver detta erbjuder FAR sina medlemmar 

kompetensutveckling och rådgivning för att kvaliteten på yrkesutövandet ska vara så hög som 

möjligt. Som organisation är FAR en stark opinionsbildare och medverkar kontinuerligt vid 

besvarande av remisser som har inverkan på professionen (FAR 2013). Genom att edera en 

rad rekommendationer och samlingsvolymer genom FAR Förlag AB, ses organisationen som 

en normbildare med starkt inflytande på den svenska redovisningsprofessionen, bland annat 

genom utgivandet av rekommendationerna RedR och RedU. Dessa rekommendationer ska 

fastställa vad som betraktas som god redovisningssed i olika situationer som kan uppstå inom 

redovisningen. RedR 1 om årsredovisning i aktiebolag ses som en kommentar till ÅRL och 

presenterar olika scenarion som kan uppstå. Utöver svenska regelverk ges även viktigare 

regelverk från International Accounting Standards Board (IASB), International Federation of 
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Accountants (IFAC) och Fédération des Experts comptables Européens (FEE) ut. Även 

genom den egna tidskriften Balans underhålls debatten kring redovisningsfrågor ständigt 

bland verksamma inom branschen (Nilsson 2014, ss. 80-81). FAR representerar redovisnings- 

och revisionsprofessionen i Sverige i en rad olika internationella organisationer som IFAC, 

FEE samt det nordiska revisorssamfundet (NRF) med flera (Nilsson 2014, s. 81). 

3.9 Europeiska unionen 

Ett av kärnvärdena i det moderna demokratiska samhället är samråd med allmänheten vid 

utarbetandet av politiken. Under årens lopp har många olika mekanismer för att ta del av 

allmänhets åsikter i samband med beslut rörande lagstiftningen utvecklats. Genom dessa 

mekanismer ges allmänheten en möjlighet att framföra sina synpunkter till beslutsfattarna 

(Rasmussen & Toshkov 2013, s. 367). 

 

EU är ett politiskt system där samråd med externa intressenter spelar en särskilt framträdande 

roll. Ett brett spektrum av deltagare inklusive privatpersoner, intressentgrupper, företag och 

myndigheter kan vara inblandade som representanter för populationen. Trots att konsultation 

av externa parter har ökat, är relativt lite känt om dess inverkan på lagstiftningsprocessen 

(Rasmussen & Toshkov 2013, ss. 366-368).   

 

Vid utarbetandet av EU:s lagstiftning läggs stor vikt vid att involvera externa intressenter. 

Ungefär 1 % av EU: s budget är öronmärkt för främjandet av intresset för det civila samhället 

i EU:s beslutsprocess, och en rad mekanismer för att involvera externa intressenter i de tidiga 

faserna av beslutsfattandet. Den speciella utformningen av EU:s politiska system gör att 

medlemsstaternas nationella partier inte fungerar som budbärare mellan medborgarna och 

beslutsfattarna, vilket ofta är fallet i många politiska system på nationell nivå (Rasmussen & 

Toshkov 2013, ss. 368-369). I Lissabonfördraget går att läsa ”Europeiska kommissionen ska 

ha ett omfattande samråd med alla berörda parter i syfte att säkerställa att unionens åtgärder 

blir enhetliga och öppna” (Lissabonfördraget 2007/C 306/01, 17.12.2007, s. 17). EU-

kommissionen är en central aktör i EU:s beslutsfattande och hur administrationen fungerar har 

konsekvenser på förhållandena med medlemsstaterna (Tamtik 2016, s. 9). Genom åren har 

EU-kommissionens roll genomgått smärre förändringar och tillsammans med andra 

institutioner inom EU och antagit en mer centraliserad roll. Detta har medfört att EU-

kommissionen har ökat sin organisatoriska legitimitet och samtidigt har positionerat sig som 

en central organisation som underlättar sociala interaktioner mellan medlemsstaterna och 

övervakar deras framsteg (Tamtik 2016, s. 13). Genom samråd erhåller EU-kommissionen 

värdefull kompetens som behövs för att framställa lagstiftningsförslag inom områden där de 

egna resurserna är begränsade. Det hjälper även den icke-demokratiskt valda EU-

kommissionen att stärka den demokratiska legitimiteten i de lagförslag som läggs fram och 

förenklar genomförandet av förslagen på nationell nivå (Rasmussen & Toshkov 2013, ss. 368-

369). För att inrikta sig på specifika intressegrupper använder EU-kommissionen sig av tre 

huvudramar. Då EU-kommissionen vill påverka beslutsfattare, används ”global 

konkurrenskraft”-ramen aktivt. I Lissabonfördraget (2007/C 306/1) finns tydliga riktlinjer 

som anger målet att bli ”den mest dynamiska och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade 

ekonomin” med hjälp av en samordnad forskningspolitik (Tamtik 2016, s. 15). 

 

Samråd kan anta olika former, från utfrågningar av EU-kommissionens egna 

expertkommittéer till onlinesamråd, där allmänheten kan delta. Om EU-kommissionen har 

genomfört samråd om ett förslag, brukar de åtgärder som vidtagits beskrivas i den första delen 

av lagstiftningsförslaget under rubriken Samråd med berörda parter (Rasmussen & Toshkov 

2013, s. 366). Genom dessa samråd där olika intressenter är inblandade kan lagförslag med ett 
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bättre bakgrundsarbete presenteras, något som kan resultera i att det blir mindre 

kontroversiella då de införs (Rasmussen & Toshkov 2013, ss. 371-372).  

3.10  Intressentteorin 

Intressentteorin innefattar en samling av uttryck, idéer och metaforer som kan relateras till 

den centrala tesen som säger att ett företags primära mål är att skapa så mycket värde som 

möjligt för sina intressenter (Strand & Freeman 2015, s. 66). Harrison och van der Laan Smith 

(2015, s. 942) anser att detta värde skapas genom en effektiv styrning i en allt mer komplex 

och turbulent affärsvärld. Intressentteorin har primärt använts i litteratur inom 

redovisningsområdet då det kommer till hållbarhetsredovisning, främst för att identifiera de 

intressenter som har intresse för den aktuella organisationen. Enligt Vidaver-Cohen och 

Brønn (2015;2013, s. 51) finns det fyra anledningar till att företag tar sitt sociala ansvar inför 

sina intressenter. Den första anledningen är att de vill bygga upp sitt rykte eller få mer support 

från intressentgrupperna. Den andra anledningen kan vara att företaget försöker bevara sitt 

goda rykte, eller återfå det rykte som de en gång hade. Tills sist kan det också handla om att 

de vill gardera sig inför framtiden om deras rykte skulle bli skadat eller om intressenterna inte 

längre backar upp förtaget. Det är en viktig del att tillgodose intressenternas behov och genom 

detta säkerställa organisationens framtida existens (Harrison & van der Laan Smith 2015, s. 

942). Grundtanken med intressentteorin handlar inte om en organisations överlevnad, utan 

snarare att förstå hur en organisation kan möta de förväntningar som ställs av olika grupper i 

dess omgivning. Detta innebär att verksamheten inte ska omdefinieras för att passa 

intressenterna, utan att den ska bli mer mottaglig för externa förväntningar (Freeman 2009, s. 

99).  

 

Det finns ett flertal svårigheter med att identifiera intressenterna, med andra ord så är det svårt 

att veta vad gränsen går, och till största delen beror detta på att teorin är såpass flexibel i sig 

själv. Ett annat problem som förekommer är att definiera vad en intressent är för något (Fassin 

2009, s.115 ).  

 

Enligt 1984 års modell föreslår Freeman att intressegrupper tydligt kan identifieras som 

separata enheter, vilket skulle leda till en förlust av komplexitet i sina verkliga relationer. Det 

kan vara så att intressentgrupperna var för sig inte tydligt kan identifieras, men de intressen 

som de representerar (interna kontra externa) kan ligga till grund för identifiering. Därför kan 

dessa intressen visa sig vara den kritiska variabeln, och inte intressenterna i sig (Wagner 

Mainardes, Alves & Raposo 2011, s. 238). 

 

När företagen antar ett intressentperspektiv så fokuserar de på vad företagets syfte är, vem 

som ska ha inflytande över företaget och de beslut som ska fattas. Hur företaget kan möta de 

förväntningar och krav från de olika grupperna av intressenter på bästa sätt är också ett viktigt 

perspektiv. Intressentteorin handlar om att företaget måste få med alla olika intressenters 

behov och värderingar för att kunna skapa och öka värdet för dem. En intressent kan vara 

vilken grupp eller individ som helst som kan påverka eller bli påverkad av företaget 

(Schlierer, Werner, Signori, Garriga, von Weltzien Hoivik, Van Rossem & Fassin 2012, s. 

39). Intressentteorin förklarar hur intressenter försöker påverka organisationens beslut så att 

det samverkar med de egna intressena och behoven, och vad gäller organisationerna, bör de ta 

hänsyn till och balansera mellan de olika intressenternas intressen (Wagner Mainardes, Alves 

& Raposo 2011, s. 230). 

 

Att analysera sina intressenter och identifiera deras intressen är något som är grundläggande 

för dagens organisationer. Speciellt när det gäller de aktörer som har störst betydelse för 
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organisationens överlevnad så är det viktigt att organisationen känner till deras behov 

(Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011, s. 232). Intressentteorin bör inte betraktas som en 

enskild teori, utan som en kombination av teorier som verkar för att hantera de olika 

intressenterna (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011, ss. 232-233). Denna kombination 

kan presenteras enligt följande: 

 

1. Beskrivande: Fastställer hur organisationen fungerar gällande hanteringen av 

intressenter. 

 

2. Den instrumentella: Visar hur man ska uppnå organisatoriska mål genom hanteringen 

av intressenterna. 

 

3. Den normativa: Definierar hur företag ska fungera, särskilt gällande moraliska 

principer. 

 

Det instrumentella perspektivet undersöker hur modellens aktörer kan användas för att uppnå 

resultatmålen i en organisation. Det instrumentella perspektivet används då som ett verktyg i 

det strategiska beslutsfattandet, där en del resultat härrör från antaganden om vissa 

intressenters beteenden (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011, s. 234). 

 

Den nedan föreslagna modellen tyder på att det strategiska beteendet i en organisation är ett 

steg för att skilja de olika intressentgrupperna som finns i organisationens omgivning åt. 

Strategierna bör möta de behov som de olika intressentgrupperna har, i enlighet med deras 

respektive betydelse för organisationen. Dessa definieras av följande tre faktorer, som varierar 

beroende på den rådande situationen (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011, s. 236). 

 

1 Energi - Förmågan att få någon att göra något som de annars inte skulle ha gjort. 

Intressentens makt över organisationen kan vara tvingande (styrka eller hot), normativ 

(lagstiftning eller media) eller utilitaristisk (håller inne med resurser eller information). 

 

 

2 Legitimitet - Den generella uppfattningen om att de åtgärder som utförs av en enhet är 

önskvärda, eller lämpliga, i enlighet med ett socialt konstruerat sammanhang och kan 

vara individuella, organisatoriska eller sociala. 

 

3 Brådskande – Det omedelbara behovet av åtgärder, bestämmer organisations svarstid 

då den erhåller förfrågningar från intressenter. Denna faktor bör överväga 

tidskänsligheten (organisationens svarstid) och det kritiska (begärans omfattning eller 

företagets relation med intressenten i fråga). Det är denna faktor som gör modellen 

dynamisk. 

 

Aktieägarteorin ser till aktieägarnas intressen i första hand och har en betydligt smalare syn på 

vilka som är intressenter till företaget jämfört med intressentteorin, som ser värdeskapande för 

en bredare grupp av intressenter som det primära målet (Strand & Freeman 2015, s. 67). 

 

I litteraturen som behandlar intressentteorin kategoriseras intressentgrupperna ofta in i breda 

och smala, primära och sekundära samt aktiva och passiva. Dessa kategorier kan även 

kombineras för ytterligare alternativa definitioner (Miles 2015, ss. 4-5). Harrison & van der 

Laan Smith (2015, s. 935) argumenterar för att en utveckling av standarderna ska ske så att 

inte endast investerare och kreditgivare får ta del av den finansiella informationen. Denna typ 
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av information bör också delges till en bredare grupp av intressenter. Författarna framför att 

det finns argument för att det bara är aktieägarna som utsätts för de risker som företagets 

handlande kan leda till. Intar man ett bredare intressentperspektiv så menar författarna att det 

syns tydligt att det är många olika typer av intressenter som bär en risk som är kopplad till 

företaget (Harrison & van der Laan Smith 2015. s. 938 ). Företagsledningen har givetvis ett 

ansvar gentemot dessa intressenter också, inte enbart mot aktieägarna.  

 

Det finns två olika perspektiv som företagen kan ha på sina aktieägare. Det första alternativet 

går under namnet det konventionella och här anser man att aktieägarna ska ha kontroll och 

företaget ska maximera deras värde på lång sikt. Det andra perspektivet går under namnet det 

alternativa synsättet vilket innebär att företaget ska precis som föregående modell maximera 

aktieägarnas värde men det ska samtidigt ta ansvar för ett stort antal andra intressenter. Detta 

synsätt har funnits under en lång tid men fick ett genomslag under 1970 talet. Förespråkarna 

menade att företagen inte bara skulle följa lagarna utan de skulle också ta ett större socialt 

ansvar och därmed var man tvungen att tillgodose övriga intressenters behov också, inte bara 

aktieägarna (Zattoni 2011, ss. 255-256). Zattoni (2011, s. 270) ställer frågan "Vem ska 

kontrollera företaget?” Svaret på frågan borde enligt honom vara förhållandevis enkel, enda 

intressentgruppen som ska kontrollera företaget är aktieägarna. Samtidigt menar han att de 

finns andra intressenter som är kritiska för företaget då de är svåra att kontrollera. Exempel på 

dessa intressenter kan vara de som innebär höga transaktionskostnader, bär en del av 

företagets risk och förser företaget med viktiga resurser. Relationen mellan organisationen 

och dess intressenter kan analyseras utifrån organisationens uppfattning, intressenternas 

uppfattning eller bådas. Varje perspektiv ger upphov till nödvändiga eller tillräckliga 

egenskaper som förknippas med intressenternas status och relationer med organisationen 

(Miles 2015, s. 2).   

 

Tse (2011, s. 57) visar på olika studier där det bevisats att företag som jobbar efter 

intressentteorin istället för att enbart tillgodose aktieägarna presterar bättre. De anställda 

jobbar hårdare, kundernas efterfrågan ökar samtidigt som de är beredda att betala högre priser. 

Leverantörerna blir också mer villiga att engagera sig och dela med sig av sin kunskap. Goda 

relationer med sina intressenter är också en viktig konkurrensfördel (Tse 2011, s. 57). 

 

Vid analys av relationen mellan företaget och dess intressenter är förtroende en viktig aspekt. 

Intressenterna litar på att företaget tar hand om deras intressen och försäkrar dessa i 

förhållande till deras värden. Problemet som ofta uppstår är att företaget har övertaget då de 

besitter mer kunskap än intressenterna, vilket innebär att intressenterna inte kan känna 

fullständig trygghet gentemot företaget (Greenwood & Van Buren 2010, s. 425). De 

intressenter som inte har någon direkt påverkan på företaget är de som bär störst risk och 

måste lita på att det som företaget lovat också kommer att infrias. Den enda lösningen på detta 

problem är att företagen måste se till så att de är helt trovärdiga och står för det som de lovat 

sina intressenter, någon annan lösning finns inte på problemet (Greenwood & Van Buren 

2010, s. 425). Författarna har också kommit fram till att företagen kan manipulera sina 

intressenter så att de ger sken av att vara trovärdiga fastän intressenterna blir förda bakom 

ljuset. Detta är något som sker även mot de intressenter med stort inflytande på företagets 

verksamhet. 
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3.11  Intressentmodellen 

De individer och grupper som har intresse av företaget på ett eller annat vis brukar gå under 

namnet intressenter. Vilka dessa intressenter är varierar från företag till företag men det finns 

vissa grupper som generellt sett förekommer som intressenter i varje företag (Tagesson & 

Öhman 2010, s. 13). Vissa har en direkt koppling till företaget så som anställda och 

ledningspersonal. Andra grupper har en mer indirekt koppling. Nedan kommer en redogörelse 

för de viktigaste intressenterna men listan går att göra betydligt längre. 

3.11.1 Ägarna 

Ägarna är den grupp av intressenter som har störst intresse för redovisningen. De är så kallade 

residualrisktagare vilket innebär att de är den part som har som sitt primära mål att företaget 

ska gå med vinst (Tagesson & Öhman, s. 14). Det är också de som drabbas av förlust om 

företaget skulle gå dåligt vilket i sin tur leder till minskning av det satsade kapitalet (Tagesson 

& Öhman 2010, s. 14). I stora drag finns det två typer av ägare. I de mindre företagen sköter 

ägaren oftast den dagliga verksamheten och det viktigaste för dem är att företaget har kapital 

för att betala de räkningar och skulder som finns. Den andra typen av ägare finner man i de 

större företagen och de är inte aktiva i den dagliga verksamheten på samma sätt som ägarna i 

de mindre företagen är. Deras centrala intresse består oftast av att företaget ska vara lönsamt 

så att de kan få utdelning på sitt satsade kapital (Tagesson & Öhman 2010, s. 14).  

3.11.2 Ledning och anställda 

Oavsett om man sitter i ledningen eller tillhör resten av skaran anställda så är företget viktigt 

för ens uppehälle. Redovisningen fungerar som ett hjälpmedel när de styrande ska fatta 

viktiga strategiska beslut. Redovisningen innehåller historiska, aktuella men även framtida 

uppgifter om företaget och är således en viktig del för att kunna styra och följa upp 

verksamheten (Tagesson & Öhman 2010, s. 15). För de anställda som inte tillhör den ledande 

organisationen så kan redovisningen fungera som informationsgivare om bland annat hur 

stabilt, rent ekonomisk, företaget är. Redovisningen kan ge information om eventuella 

uppsägningar men även för eventuella anställningar så kan redovisningen vara av intresse 

(Smith 2015, s. 27). 

3.11.3 Kreditgivare 

Kreditgivarna är intresserade av att veta om företaget kontinuerligt kan betala sina räntor och 

amorteringar som avtalat. De vill också veta så att de säkerheter som ställts fortfarande finns 

kvar och kan garantera en viss återbetalning om företget skulle gå omkull (Tagesson & 

Öhman 2010, s. 16). Det som kreditgivarna gör är att de kontrollerar kreditrisken så att den 

inte har ökat för då kan det låneavtal som tidigare upprättats lösas upp vilket får konsekvenser 

för företaget (Smith, 2015 s. 26). 

3.11.4 Kunder 

Kunderna är intresserade av att veta att de produkter eller tjänster som är beställda också kan 

levereras (Tagesson & Öhman, s. 16). Detta gäller främst då kunderna betalar i förskott men 

tilläggstjänster till produkten så som support kan bli aktuellt en tid efter själva köpet och då 

vill kunderna givetvis att företaget ska finnas kvar så det kan införliva sina åtaganden 

(Tagesson & Öhman 2010, s. 16).  

3.11.5 Leverantörer 

Leverantörerna kan ha investerat i relationen med företaget i form av produkter, 

produktionsutrustning och distributionskanaler (Smith 2015, s. 26). Därför är det viktigt för 
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leverantörerna att veta hur företagets finansiella ställning ser ut. Rent kortsiktigt så är det 

också viktigt för leverantörerna att veta att det som man har levererat också kommer att 

betalas (Tagesson & Öhman 2010, s. 16).  

3.11.6 Staten 

Mellan företaget och staten finns ett ömsesidigt utbyte och precis som företaget måste veta att 

de stöd och bidrag som de blivit erbjudna också kan användas måste staten veta att de 

åtagande som företaget har också införlivas. Ett av de största intressen som staten har i 

företaget är av skattemässig natur. Skatteverket har ett särskilt intresse i företagets 

redovisning eftersom redovisningen ligger till grund för beskattningen (Tagesson & Öhman 

2010, s. 17). Staten har också som uppgift att kartlägga företagens ekonomi för att sedan till 

exempel kunna använda detta material som grund för nationalräkenskaperna och som 

underlag för Statistiska centralbyråns företagsstatistik (Smith 2015, s. 28). 

3.11.7 Analytiker och rådgivare 

Rådgivare till investerar vill givetvis också ta del av företagens redovisning för att kunna göra 

en professionell bedömning av företaget och göra rätt bedömningar när de placerar 

småsparare, investerare eller pensionssparares pengar (Tagesson & Öhman 2010, s. 16). 

Dessa individer har oftast expertkunskap och är insatta mer på området och kan därför tolka 

och förstå informationen på ett annat sätt än övriga intressentgrupper (Tagesson & Öhman 

2010, s. 16).  
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3.12  Modifierad intressentmodell 

Vår modifierade intressentmodell innefattas av alla de remissinstanser som valt att yttra sig 

gällande de frågor i SOU 2015:8 som denna studie valt att behandla. Då SOU 2015:8 är 

grunden i denna studie så är det också den som utgör modellens centrum. Intressenterna är 

uppdelade efter fyra olika kategorier: Staten, företagsfrämjande organisationer, 

branschorganisationer samt lärosäten. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3.13 Modifierad intressentmodell (egenupprättad) 
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3.13  Principal - agent teorin  

Principal - agent teorin har genom historien fokuserat på ett problem där agenten har agerat 

alltför opportunistiskt mot sin principal. Författarna Zardkoohi, Harrison, & Josefy (2015, s. 

2) menar att detta synsätt är alltför begränsat och kan inte beskriva alla de aspekter som finns i 

relationen mellan principalen och agenten. Författarna har därför tagit fram en modell 

innehållande tre olika scenarier. Det första handlar om att agenten uppför sig alltför 

opportunistiskt mot principalen. Det andra scenariot är det samma fast omvänt, principalen är 

alltså den som handlar alltför opportunistiskt mot agenten.  Tredje aspekten utgörs av det 

handlande mellan agenten och principalen som påverkar tredje parts intressenter. De 

vanligaste problem som uppstår mot tredje part är att den finansiella rapporteringen framställs 

på ett felaktigt sätt så att intressenten/intressenterna blir missledda. De är också vanligt 

förekommande att agenten handlar alltför risktagande vilket den tredje parten inte är 

medveten om (Zardkoohi, Harrison, & Josefy 2015, s. 3). 

 

Generellt sett har principal - agent teorin handlat om hur en individ, principalen, i detta fall 

kan konstruera ett avtal som motiverar agenten att handla i principalens intressen. Det går ut 

på att agenten ska på ett så effektivt sätt som möjligt uppfylla de krav eller med andra ord se 

till så att principalens intressen tas tillvara på bästa sätt (Alexander 2006, s.19). Principalen 

försöker å ena sidan att minska de kostnader som kommer med agentens arbete. Exempel kan 

vara att specificera tydligare vilka uppgifter som ska utföras och belöna bra arbete. 

Principalen sätter också upp riktlinjer för agenten för att på så sätt kunna lättare övervaka 

dennes handlingar. Agenten försöker å andra sidan arbeta för att öka sina belöningar och 

reducera principalens kontroll (Fayezi, O'Loughlin & Zutshi 2012, s. 557). Författaren Lane 

(2009, s. 372) lyfter också fram de olika intressen som finns mellan principalen och agenten. 

Principalen vill få ut maximalt värde rent resultatmässigt och att rätt information ges från 

agenten är också av vikt för principalen. Agenten vill maximera sin ersättning i både lön och i 

form av andra förmåner.   

 

Principalen och agenten arbetar mot målet att de ska stärka sina positioner mot varandra. 

Detta sker genom att de tolkar det arbetskontrakt som upprättats dem emellan på olika sätt och 

givetvis till sin egen fördel (Fayezi, O'Loughlin & Zutshi 2012 s. 557). Under denna process 

uppstår ibland en del problem där ett av det vanligaste handlar om felaktig information på 

grund av kommunikationsproblem mellan de två. Det andra handlar om att agenten har på ett 

medvetet sätt gett fel information för att gynna sina egna intressen före principalens. 

Problemen uppstår då det är omöjligt för principalen att övervaka allt som agenten gör. 

Författaren (Alexander 2006, s. 19) lyfter fram ett exempel på detta problem där en bank inte 

kan övervaka alla sina låntagare och deras handlingar.  

 

Internationella organisationer är mer utsatta för principal - agent problemet än vad nationella 

och mindre organisationer är. Anledningen till detta är att desto större organisationen är desto 

fler uppgifter måste delegeras ut vilket leder till att principal agent problemet blir ganska 

vidsträckt på kort tid (Vaubel 2006, s. 125). I internationella organisationer så skiljer sig 

intressena åt bland företagsledningen och aktieägarna. Aktieägarna kan inte övervaka 

företagsledningen i den mån de skulle behöva för att undanröja principal agent problemet. 

Företagsledningens mål är att få företaget att växa mer och de vill ha mer personal och större 

budget. Problemet som uppstår handlar om att aktieägarna är förhållandevis okunniga om de 

verksamheter som företaget har och de blir på så sätt ganska utlämnade till ledningen (Vaubel 

2006, s. 127). 
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3.14  Legitimitetsteorin 

Den vanligaste förklaringen av vad legitimitetsteorin handlar om är att företag agerar mot hot 

som riskerar att skada deras legitimitet. Detta kan visas sig så som att företag rapporterar om 

något som hänt istället för att hålla tyst och riskera negativ medial uppmärksamhet. Det kan 

även handla om att redogöra för andra incidenter, som till exempel sociala eller miljömässiga 

(Tilt 2003, s. 18).  

 

Ett företag som använder sig av legitimitetsteorin är beroende av att kommunikationen 

fungerar mellan företaget och deras olika intressenter. Därav krävs det olika tekniker och 

vetskap om vilken teknik som ska användas vid vilken situation för att lyckas med sitt 

legitimitetsarbete (Mousa 2010, s. 400). För att kunna lyckas med sitt arbete så är det viktigt 

att intressenterna får den information som de anser vara viktig. Således kan en företagsledare 

få legitimitet genom att bygga upp användbara kommunikationskanaler mellan organisationen 

och deras intressenter (Mousa 2010, s. 410). 

 

Om ett företag kan visa att en av deras konkurrenter inte handlar helt legitimt så kan detta 

användas som ett konkurrensverktyg. Därför är information väldigt viktigt för intressenterna 

så att de kan skapa sig en riktig bild av företaget (Mousa 2010, s. 402). Den största utmaning 

som ett företag kan ställas inför när det gäller deras legitimitet är när intressenterna börjar 

ifrågasätta företagets handlande, värderingar och moral. Enda lösning på dessa problem är att 

åter bygga upp ett förtroende och då är information ett viktigt redskap (Mousa 2010, s. 411). 

 

Chelli, Durocher och Richard (2014, s. 284) antar en institutionell syn på legitimitetsteorin 

där samhället får insyn i och karaktäriserar de institutioner som formar organisationer. Denna 

syn bygger på att organisationen penetreras av sociala normer och föreställningar. Genom att 

efterleva dessa institutionella övertygelser skapar organisationen legitimitet och säkrar 

därmed sin överlevnad. Bamber och McMeeking (2015, s. 63) framför också en strategisk syn 

på legitimitet och lägger därtill en institutionell syn. Den institutionella synen innebär att 

omvärlden formar organisationens struktur och liv, medan den strategiska ger en uppfattning 

om att exempelvis åtgärder såsom manipulation av information kan rendera i stöd och 

förtroende från samhället. Archel, Spence, Larringa & Husillos (2009, s. 1286) menar att det 

finns ett socialt kontrakt mellan företaget och deras intressenter som ständigt övervakar 

företaget och dess handlande. Intressenterna ger företaget dess legitimitet så länge som de 

anser att de uppfyller de krav som de har och på så sätt kan företaget fortsätta att använda sina 

sociala resurser. När legitimitetsluckor uppstår så kommer företagsledarna att försöka "täppa 

till" dessa luckor med hjälp av olika strategier. En av strategierna går ut på att omvandla den 

uppfattning som samhället har på företaget genom manipulation, distraktion eller helt enkelt 

lura intressenterna (Archel et al. 2009, s. 1286). 

 

Bamber och McMeeking (2015, ss. 63-64) identifierar även tre andra former av legitimitet: 

pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet. Den pragmatiska legitimiteten refererar till den 

omedelbara närheten mellan organisationen och allmänheten, där diskursen domineras av ett 

egenintresse. Här är det vanligt att allmänheten blir granskare av organisationens åtgärder. 

Den moraliska legitimiteten vilar på en uppfattning om att organisationen skapar legitimitet 

genom att fatta ”rätt beslut” snarare än att den fattar ”rätt beslut” sett utifrån den enskilde 

intressentens synvinkel. Den sista formen av legitimitet, den kognitiva legitimiteten, är den 

som är mest svårdefinierad. Trots detta är det enligt Bamber och McMeeking (2015, ss. 63-

64) den mest kraftfulla formen då den existerar där en organisation, process eller ett 

förfarande är ansett vara oantastligt eller där det saknas alternativ. 
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För att ett system för politiskt beslutsfattande ska vara legitimt menar Luthardt och 

Zimmermann (2009, s. 80) att dess beståndsdelar bör ha en viss kontroll över systemet som 

helhet för att kunna hålla den politiska ledningen ytterst ansvarig. Principen har sitt ursprung i 

att uppfattningen att regeringen tjänar på den goda viljan hos beståndsdelarna. 
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4 Remissvar 

4.1 Remissinstanser 

4.1.1 Bokföringsnämnden 

BFN är en myndighet under regeringen vars primära ansvar är att utveckla god 

redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Dessa uppgifter anslås i 

form av normer och allmänna råd som ges ut av BFN. Utöver detta arbetar nämnden med att 

yttra sig över författningsförslag, delta i utredningar och bistå regeringskansliet i 

redovisningsfrågor (Bokföringsnämnden u.å.).  

4.1.2 Bolagsverket 

Bolagsverket är en myndighet som arbetar med att främja företagandet i Sverige. Genom sin 

vision Tillsammans för ett enkelt företagande! erbjuder Bolagsverket bland annat tjänster som 

ska underlätta uppstarten av nya företag. Bolagsverket registrerar nya företag såväl som de 

förändringar som kan uppkomma i de olika företagsformerna, samt tar emot årsredovisningar. 

Myndigheten är avgiftsfinansierad, vilket innebär att den inte finansieras av statliga medel 

utan genom de avgifter som tas ut för utförda tjänster (Bolagsverket 2015). 

4.1.3 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten kartlägger, analyserar samt ansvarar för bekämpningen av den 

ekonomiska brottsligheten i Sverige. Ekobrottsmyndigheten tar initiativ till samarbeten 

mellan olika statliga myndigheter för att genomföra gemensamma sanktioner mot 

brottsligheten. I ledningsorganisationen sitter erfarna åklagare vars huvuduppgifter består utav 

att utveckla verksamheten inom områdena: brottsförebyggand åtgärder, utredning och 

lagföring. Övriga områden som ligger under Ekobrottsmyndighetens ansvar är: Rättslig 

utveckling, metodutveckling och samordning av åklagarväsendets bekämpning mot 

ekonomisk brottslighet (Ekobrottsmyndigheten 2014). 

4.1.4 Ekonomistyrningsverket 

Ekonomistyrningsverket (ESV) är en förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet. 

Myndigheten arbetar med att säkerställa att Sveriges EU-medel hanteras på ett korrekt sätt. 

Säkerställandet av att de budgetpolitiska målen uppfylls samt förvaltning och utveckling av en 

effektiv ekonomisk styrning i statlig verksamhet ligger också under ESV:s ansvarsområde. 

Kortfattat kan ESV:s uppgifter beskrivas som en säkerställning av att skattebetalarnas pengar 

utnyttjas effektivt genom analyser och prognoser (Ekonomistyrningsverket 2011). 

4.1.5 FAR 

FAR är idag resultatet av en sammanslagning som ägde rum 2006 mellan Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenska Revisorsamfundet (SRS). FAR är inte en 

förkortning av ovan nämnda förening, utan ett koncerngemensamt varumärke. Uppgifterna 

som FAR idag arbetar med som branschorganisation är att utveckla revisions- och 

rådgivningsbranschen. Dessa uppgifter utförs med hjälp av rekommendationer, utbildning och 

remissverksamhet. Genom detta skapar FAR nytta för näringsliv och samhälle och strävar 

genom detta mot att skapa en bättre tillväxt (FAR u.å.). 
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4.1.6 Finansbolagens Förening 

Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag som varit verksam sedan 

år 1960. Verksamheten har två grenar, där den ena samlar branschen och arbetar mot en sund 

utveckling för etiska regler för medlemsföretagen, och den andra bedriver 

informationsverksamhet som ska hjälpa medlemmarna i deras arbetsutövning i form av 

juridiska, ekonomiska och övriga frågor som är av betydelse för dessa. Föreningen är en 

etablerad remissinstans i lagstiftningsfrågor gällande kreditmarknadsområdet (Finansbolagens 

Förening u.å.). 

4.1.7 Fondbolagens förening 

Fondbolagens förenings uppdrag är att ta tillvara på fondbolagens och fondspararnas 

gemensamma intressen. Som branschförening övervakar föreningen lagstiftningsarbetet 

gällande fondbranschen och är en etablerad remissinstans såväl nationellt som på EU-nivå. En 

tydlig strävan efter att fondmarknaden ska kännetecknas av sund konkurrens och stabila 

spelregler är föreningens ledsagare och såväl fondbolag som enskilda fondsparare ses efter 

(Fondbolagens förening u.å.). 

4.1.8 Företagarna 

Företagarna är en medlemsägd organisation som samlar Sveriges företagare. Organisationen 

är politiskt obunden och arbetar för att förbättra företagarklimatet i Sverige. Medlemmarna 

kan vända sig till företagarna för att få bland annat juridisk rådgivning och stöd gällande 

driften av företagen (Företagarna u.å.). 

4.1.9 Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 

Sett till antalet forskare och studenter är Juridiska fakulteten vi Stockholms universitet landets 

största juridiska fakultet. Dess forskare deltar ofta och flitigt i offentliga debatter och syns 

lämna kommentarer rörande juridik i media. Forskarna medverkar även frekvent i offentliga 

utredningar och fakulteten är återkommande anlitad som remissinstans (Juridiska fakulteten 

u.å.). 

4.1.10 Kammarrätten Göteborg 

Kammarrättens primära uppgift är att fälla avgöranden i förvaltningsmål, vilka är tvister 

mellan myndigheter och enskilda. Utöver detta arbetar kammarrätten med att utbilda jurister 

som genomgår domarutbildning, samt med att yttra sig till regeringen över lagförslag i form 

av remisser (Kammarrätten 2014). 

4.1.11 Konkurrensverket 

Som förvaltningsmyndighet svarar Konkurrensverket (KKV) för konkurrensfrågor och den 

offentliga upphandlingen. Genom att agera mot privata och offentliga aktörer som missbrukar 

sin ställning på marknaden ser KKV, med hjälp av förebyggande åtgärder och lagtillämpning, 

till konsumenternas bästa. Utöver detta arbetar KKV med att se till att upphandlingar går rätt 

till samt med att genom forskning ständigt arbeta mot förbättringsåtgärder som rör marknaden 

(Konkurrensverket u.å.). 
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4.1.12 Linköpings universitet 

Linköpings universitet (LiU) hör till ett av Sveriges största lärosäten. Utöver ett brett utbud av 

utbildningar med inriktning mot en profession finns även ett väletablerat forskningscentrum 

där forskning inom en mängd områden bedrivs. Linköpings universitet anlitas frekvent som 

remissinstans i olika utredningar (Linköpings universitet 2015). 

4.1.13 Lantbrukarnas Riksförbund 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en intresseorganisation för företag och människor som 

verkar inom gröna näringar. Organisationen är partipolitisk obunden och har nästan 172 000 

medlemmar. Begreppet grön näring omfattar företag som verkar inom jord, skog och trädgård. 

LRF:s alla medlemmar driver idag tillsammans 90 000 företag och står för 4 % av Sveriges 

BNP (Lantbrukarnas Riksförbund u.å.). 

4.1.14 Näringslivets regelnämnd 

Näringslivets regelnämnd (NNR) är en politisk obunden förening vars huvudsyfte består i att 

föra talan för drygt 300 000 svenska företag. Föreningen bildades 1982 med syfte att fungera 

som en samrådsorganisation för näringslivet gentemot staten och dess myndigheter. Nämnden 

behandlar frågor som rör uppgiftslämnandet för företag och försöker att minska kraven på 

upplysning från Sverige och EU. Föreningen finansieras av 18 svenska 

näringslivsorganisationer och branschförbund och handlägger ca 300 ärenden per år som 

består av att granska nya eller ändrade förslag till företagsregler. Nämnden genomför 

konsekvensanalyser av de remisser som lämnats ut av myndigheter, statliga utredningar och 

regeringskansliet rörande företagsregler. NNR har satt som mål för 2016 att effektivisera 

företagsreglerna, sänka regelkostnader och minska kraven på uppgiftslämnande för företag 

(Näringslivets regelnämnd u.å.).  

4.1.15 Revisorsnämnden 

En av Revisorsnämndens (RN) uppgifter består av att upprätthålla förtroendet för revisorers 

verksamhet och för auktorisationssystemet genom den verksamhet som nämnden bedriver 

men även genom revisorstillsynen. Inom RN finns en egen nämnd, Tillsynsnämnden, som ska 

besluta i frågor rörande disciplinära åtgärder, förhandsbesked och övriga ärenden av 

principiell karaktär gällande myndighetsutövning om enskild person. RN fungerar som ett 

normgivande organ för sina medlemmar när det gäller god revisionssed och god revisorssed. 

RN ansvarar också för rådgivning när det gäller utbildning och examinering av revisorer 

(Revisorsnämnden u.å.).  

4.1.16 Statistiska centralbyrån 

SCB är en statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för officiell statistik och annan 

statistik. SCB ska utveckla, framställa och sprida statlig statistik men de har också ansvar för 

överlämnandet av statistik till internationella organisationer. SCB förser regeringen, 

myndigheter och näringslivet med statistik för att de ska kunna fatta beslut, föra debatter och 

forska (Statistiska centralbyrån u.å.).  
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4.1.17 Skatteverket 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som är utspridd på ett 100-tal orter över hela landet. 

Inom Skatteverket så jobbar över 10 000 personer med olika uppgifter. De största 

ansvarsområdena som Skatteverket har är beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och 

registrering av bouppteckningar. Myndigheten utfärdar också id-kort och utför 

borgenärsarbetet, de ansöker om konkurs och bevakar statens fordringar vid konkurser. 

Skatteverket har jobbat hårt med att ändra den bild som allmänheten har av myndigheten och 

har därför tagit fram tre grundvärden som ska representera det som myndigheten står för. De 

ska vara offensiva, pålitliga och hjälpsamma (Skatteverket u.å.). 

4.1.18 Småföretagarnas riksförbund 

Förbundet är en rikstäckande organisation vars huvuduppgift är att främja privat 

företagsamhet. Småföretagarna är en oberoende organisation med en särskild inriktning på 

små företag. Förbundet har idag över 20 000 medlemmar och arbetet bedriv av de medlemmar 

som sitter i styrelsen. De arbetar succesivt med att göra företagandet enklare för 

småföretagare i ett flertal olika frågor (Småföretagarnas riksförbund u.å.). 

4.1.19 SRF konsulterna 

SRF är en branschorganisation som är ledande inom redovisningsområdet och lön. Förbundet 

hjälper idag över 330 000 företag med utbildning inom redovisning och lön. De har en 

omfattande utbildningsverksamhet och är idag en av ledarna när det gäller kurser och övrig 

utbildning inom redovisningsområdet. Förbundet har ett brett utbud av utbildningar och det 

sträcker sig från grundutbildningar till specialanpassade utbildningar inom 

redovisningsområdet. Antalet medlemmar uppgår idag till 5 500 och av dessa är cirka 3 500 

auktoriserade redovisningskonsulter. Sedan starten 1936 så har SRF konsulterna fortlöpande 

varit drivande i utvecklingen av branschen samt ansvarat för kvalitets- och kompetenshöjning 

bland sina medlemmar (SRF konsulterna u.å.). 

4.1.20 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv företräder små, medelstora och stora företag i Sverige och representerar 

närmare 60 000 företag i frågor som rör företagandet i landet. Organisationen har satt som 

mål att Sverige återigen ska vara ett av de länder som befinner sig högst upp på den 

internationella välståndsligan. De arbetar med opinionsbildning, kunskapsspridning, utvecklar 

idéer och tar fram konkreta förslag på förbättringar som ska leda till ett bättre klimat för alla 

företagare. Svenskt Näringslivs vision är: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga 

företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd” (Svenskt Näringsliv u.å.). 

4.1.21 Sveriges advokatsamfund  

Endast den som är ledamot av advokatsamfundet får använda sig av titeln advokat. 

Samfundets uppgifter består utav att vidmakthålla kvaliteten inom advokatyrket, följa med i 

rättsutvecklingen och se till så att den erfarenhet som finns inom samfundet kommer denna 

till godo. Det ska också jobba för att upprätthålla samanhållning och förståelse mellan alla 

advokater och tillvara ta deras intressen. 
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4.1.22 Åklagarmyndigheten 

Myndigheten består av 32 kammare som täcker ett geografiskt område motsvarande ett län. I 

de större städerna finns flera kammare. Myndigheten innefattar också tre internationella 

kammare och fyra nationella kammare. Åklagarmyndigheten har som uppgift att de som begår 

brott också ställs till ansvar för dessa och att denna process sker på ett effektivt och rättsäkert 

sätt (Åklagarmyndigheten u.å.). 

4.2 Kategori mikroföretag 

4.2.1 Yttranden gällande mikroföretag 

I tabellen nedan redovisas remissinstansernas inställning till införandet av kategorin 

mikroföretag. Antalet positiva instanser uppgår till 14 stycken och antalet negativa till fyra. 

Därutöver är det fyra instanser som ej tagit ställning till förslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 4.2.1 Yttranden gällande mikroföretag 

4.2.1.1 Gränsvärden 

En av de större frågorna som engagerat remissinstanserna är vilka gränsvärden som ska 

användas vid införandet av mikroföretag. Åsikterna går isär då vissa instanser anser att 

Sverige bör använda de högsta gränsvärdena som EU-direktivet tillåter medan andra anser att 

gränsvärdena bör vara de samma som för revisionsplikt.  

 

Genom åren har gränsvärdena höjts då det gäller klassificering av företag vilket lett till att en 

stor del av Sveriges företag klassificeras som mindre företag. Många av dessa företag 

använder sig idag av det av BFN skapade förenklade regelverket K2 vars tillämpning är 

knuten till mindre företag. Därför föreslår BFN att om kategorin mikroföretag införs så bör 

dessa företag redovisa efter K2 regelverket och de större företagen bör följa K3 och K4. 
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FAR är positivt till införandet av mikroföretag och anser att de föreslagna gränsvärdena som 

den svenska utredningen tagit fram ska gälla, alltså samma gränsvärden som för 

revisionsplikt. Anledningen till detta är att de föreslagna gränsvärdena ger en bra avvägning 

för storlek på företag och där avgörande lättnader i informationsgivandet är motiverat. Det är 

viktigt att begränsa antalet storlekskriterier i lagstiftningen gällande företagskategorier när 

tillfälle ges för att underlätta för företagen. Därför är det lämpligt att sätta samma gränsvärden 

som vid revisionsplikten anser FAR (2015, s. 2).  

 

Bolagsverket (2015, s. 2) anser att kategorin mikroföretag inte bör införas i Sverige, men om 

det ändå införs anser de att gränsvärdena för mikroföretag och frivillig revision bör vara 

desamma. Bolagsverket (2015, s. 2) skriver att detta skulle tydliggöra att endast mikroföretag 

har möjlighet att välja bort revisionen. Samtidigt skulle det leda till att den grupp av företag 

som inte är revisionsskyldiga skulle samlas under ett gemensamt begrepp, vilket de inte gör 

idag. Kammarrätten i Göteborg (2015, s. 1) är inne på samma resonemang och menar också 

på att det finns stora fördelar med att knyta an till redan kända gränsvärden. Kammarrätten 

skriver i sitt yttrande att detta kommer att underlätta för alla parter (kammarrätten i Göteborg 

2015, s. 1).  

 

SCB (2015, s. 2) ser precis som föregående remissinstanser en fördel med att utredningen valt 

en lägre nivå än vad direktivet ger möjlighet till. SCB (2015, s. 2) menar att det är bra att 

mikroföretag binds till en redan etablerad nivå då flera olika gränsvärden och kategorier leder 

till mer administrativ börda och osäkerhet för både företagen men även myndigheter (SCB 

2015, s. 2).  

 

SCB (2015, s. 4) vill uppmärksamma att det kan uppstå problem då företag som enbart har en 

stor balansomslutning, men med få anställda och låg nettoomsättning, kommer att kunna 

klassas som mikroföretag. Exempel på sådana företag kan vara holdingföretag som äger 

andelar i företag som inte är finansiella, eller fastighetsbolag utan anställd personal (SCB 

2015, s. 2). Denna typ av företag har en stor ekonomisk betydelse och enligt ökade 

internationella krav så ska bolag med stora balansposter särskiljas i statistiken. Detta kommer 

leda till problem och SCB föreslår därför att det ska finnas en övre gräns på 

balansomslutningen för att kunna klassas som mikroföretag (SCB 2015, s. 4).  

 

Till skillnad från ovanstående åsikter anser Svenskt Näringsliv (2015, s. 2) att gränsvärdena 

bör läggas på direktivets nivå och att mikroföretag bör omfattas av fler förenklingar än vad 

utredningen föreslår. Svenskt Näringsliv (2015, s. 3) välkomnar förenklingar och lättnader i 

den administrativa börda för företag och där är införandet av mikroföretag en viktig 

beståndsdel. Svenskt Näringsliv (2015, s. 2) vill lägga gränsvärdena på direktivets nivå medan 

utredningen vill lägga det på samma nivå som revisionsplikten. Enligt Svenskt Näringsliv är 

anledningen till detta endast av praktisk natur. Det finns fler fördelar med att ha ett högre 

gränsvärde (nästan ytterligare 100 000 företag kan klassas som mikroföretag) än vad det finns 

nackdelar med att införa ytterligare gränsvärden (Svenskt Näringsliv 2015, s. 2).  

 

Den europeiska redovisningsregleringen går mot en ökad grad av harmonisering vilket i sin 

tur också skulle tala för att använda samma gränsvärden som övriga länder, Storbritannien 

och Tyskland har satt de maximala gränsvärdena (Svenskt Näringsliv 2015, s. 2). LiU (2015, 

s. 2) menar precis som Svenskt Näringsliv att om Storbritannien och Tyskland kan tillämpa de 

högre gränsvärdena så ser LiU inga problem med att Sverige också skulle kunna göra det. 

Utredningen menar att det finns en fördel med att använda redan kända gränsvärden men LiU 
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tycker att utredningen skulle behöva utveckla detta mer, till exempel för vem det är en fördel. 

Samtidigt anger LiU (2015, s. 2) att det borde vara fullt möjligt att sätta gränsvärdet till 10 

anställda i stället för 3 och samtidigt vara revisionspliktiga. Företag i denna storlek antas inte 

ha så mycket internationellt utbyte men LiU (2015, s. 2) anser ändå att det finns en fördel med 

att Sverige tillämpar de maximalla gränsvärdena.  

 

Juridiska fakultetsnämnden (2015, s. 1) anser att gränsdragningen är för snäv då många 

livsmedelsbutiker och pizzerior inte kommer kunna klassificeras som vara mikroföretag. I 

utredningen anges att Danmark och Finland kommer att lägga sig på den nivå som EU-

direktivet tillåter, men den svenska utredningen ger enligt nämnden inga övertygande motiv 

till varför Sverige inte skulle kunna ha samma gränsvärden (Juridiska fakultetsnämnden 2015, 

s. 1). Som en konsekvens av att de svenska gränsvärdena skulle varit högre så borde även 

gränsen för revisionsplikt höjts till samma nivå.  

4.2.1.2 Kostnad vs nytta 

SCB (2015, s. 1) avstyrker förslaget av införandet av mikroföretag. Detta eftersom en stor del 

av Sveriges företag faller under kategorin mikroföretag. Då detta är en stor grupp så är den 

finansiella informationen från dem viktig för den ekonomiska statistikens relevans (SCB 

2015, s. 1). En direkt konsekvens utav införandet av mikroföretag skulle vara att det blir en 

väsentligt ökad uppgiftsbörda för denna grupp av företag. SCB blir då tvungna att ställa fler 

frågor till dessa företag jämfört med övriga.  

 

SCB (2015, s. 3) anser att mikroföretag är speciellt intressanta ur ett tillväxtperspektiv. 

Studier som genomförs på denna typ av företag kan till exempel vara regional tillväxt, 

näringslivets struktur och uppföljning och utvärdering av olika typer av statliga stöd.  

 

BFN (2015, s. 1) anser att införandet av kategorin mikroföretag är positivt. De ställer sig dock 

något tveksamma till om de förenklingar som blir fallet för mikroföretag kompenserar för den 

ökande komplexitet som blir resultatet för redovisningslagstiftningen i stort (BFN 2015, s 1). 

 

Ekonomistyrningsverket (2015, s. 2) menar att den nytta som införandet av mikroföretag 

skulle leda till kan ifrågasättas. Enligt utredningens konsekvensanalys (SOU 2015:8, ss. 433-

474) så framgår det att besparingarna för företagen skulle uppgå till 300 kr/företag. Detta 

ifrågasätts av Ekonomistyrningsverket (2015, s. 2) då de menar att kostnaden borde bli 

betydligt högre än den besparing på 300 kr/företag som utredningen kommit fram till. 

Utbildningskostnader och nedlagd tid bör också ingå i kostnadsberäkningen vilket det inte 

gör. Inte heller de kostnader för statliga myndigheter som blir resultatet av införandet av 

kategorin tas upp. Då utredningen föreslår en relativt begränsad förenkling för de företag som 

klassificeras som mikroföretag och kostnaderna förefaller bli ganska stora så blir slutsatsen att 

nyttan inte är större än kostnaderna. Därför kan införandet av kategorin enligt 

Ekonomistyrningsverket ifrågasättas (2015, s. 2).  

 

LRF (2015, s. 1) är inne på samma resonemang som Ekonomistyrningsverket och ser ett 

problem med att förenklingarna är alldeles för små och att det inte leder till någon större 

förenkling för företagen. Många av de upplysningar som företagen slipper att lämna i och med 

införandet av kategorin mikroföretag är upplysningar som företagen ändå måste ha koll på för 

egen del. Då förenklingarna som är kopplade till mikroföretag i sin nuvarande form är ganska 

få så motsätter sig LRF förslaget att kategorin mikroföretag införs i den föreslagna formen 

(2015, s. 1). Sveriges redovisningskonsulter (2015, s. 2) anser också att de föreslagna 
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förenklingarna som införandet av kategorin mikroföretag skulle leda till är såpass små så det 

inte finns tillräckligt starka motiv för att införa en ny företagskategori. 

 

Företagarna (2015, s. 1) däremot ställer sig positiva till förslaget om mikroföretag. De anser 

att det är viktigt med förenklingar och möjliggörandet av kommande förenklingar i framtiden 

och då är kategorin mikroföretag en viktig del i detta arbete. Juridiska fakultetsnämnden 

(2015, s. 2) finner två viktiga anledningar till att underlätta för mindre företag. Först och 

främst blir det enklare att driva företag vilket är viktigt för att kunna säkra den ekonomiska 

basen för välfärden. För det andra så blir det lättare för nyanlända att starta företag om 

komplexa och invecklade regler ändras. Småföretagarnas riksförbund (2015, s. 1) är eniga 

med Företagarna och anser det vara tillfredställande att Sverige inför förenklingar för mindre 

företag. 

 

NNR (2015, s. 2) är positiv till förslaget, men framför att man måste se det ur ett bredare 

perspektiv. Som det är utformat idag så leder det endast till några mindre förenklingar för 

företagen men sett utifrån ett större perspektiv så kan det på sikt vara till stor nytta för 

samhället. NNR (2015, s. 2) anser det vara synd att utredningen inte kommit med några fler 

förslag på förenklingar då detta var möjligt enligt direktivet. NNR framför vissa förenklingar 

som de tycker att utredningen borde tagit med. Till exempel behöver bokföringslagstiftningen 

moderniseras så att utnyttjandet av scanning och molntjänster blir möjligt (NNR 2015, s. 1). 

 

Företagarna (2015, s. 1) är medvetna om att införandet av ytterligare en kategori kan leda till 

att systemet blir ännu mer komplext men anser att fördelarna är fler. Företagarna (2015, s. 1) 

framför också att det är viktigt för de företag vars intressenter kräver en mer utförlig 

redovisning att kunna välja att inte tillämpa de undantag för mikroföretag i sin redovisning 

som erbjuds.  

 

SRF (2015, s. 3) framför att det finns vissa problem med att montera ner 

informationskvaliteten i redovisningslagstiftningen. SRF ser en uppenbar risk med att de 

intressenter som använder sig av årsredovisningarna inte kommer att uppfatta dessa som lika 

bra beslutsunderlag som tidigare. SRF saknar också diskussion om denna fråga i utredningen 

(2015, s. 3).  

 

SRF (2015, s. 4) befarar att om förenklingar införs i ÅRL kan det leda till att 

årsredovisningarna blir sämre sett utifrån deras syfte som informationsbärare. Sverige har haft 

en lång tradition av att kunna lita på den information som aktiebolag ger ut. Detta har till vis 

del luckrats upp genom förenklingar så som BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 

aktiebolag (K2). SRF (2015, s. 4) anser att om fler undantag införs riskerar årsredovisningen 

att tappa ännu mer i värde på marknaden. 

4.2.1.3 Konkurrens 

Företagarna (2015, s. 1) anser av konkurrensmässiga skäl att gränsen för mikroföretag ska 

sättas på högsta möjliga nivå då det är viktigt att svenska företag inte ska ha dyrare och 

krångligare regler att följa än övriga Europas företag. De anser också att gränsen för 

revisionsplikten ska vara densamma som för mikroföretag. Om lagstiftaren väljer en högre 

gräns för mikroföretag så bör gränsen för revisionsplikten ändras till samma nivå (Företagarna 

2015, s. 1).  

 

Konkurrensverket (2015, s. 2) tillstyrker förslaget om införandet av mikroföretag men anser 

precis som Företagarna att de maximala gränsvärdena som direktivet angett bör användas. 
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Både Storbritannien och Tyskland har valt de maximala gränsvärdena och ur 

konkurrenssynpunkt bör Sverige därför också välja de högsta värdena.  

 

Konkurrensverket (2015, s. 2) lyfter också fram att de nya bestämmelserna kommer leda till 

en konkurrensfördel för de företag som kommer att klassas som mikroföretag då den 

administrativa bördan blir lättare. För övriga företag så leder detta till en konkurrensnackdel 

då de har högre administrativa kostnader.  Verket anser ändå att det är viktigt med 

regelförenklingar och att det på sikt kommer gynna tillväxten och företagande i stort. 

Konkurrensverket (2015, s. 2) konstaterar att det förslag som utredningen lagt fram innebär ett 

gränsdragningsproblem som medför vissa snedvridande effekter sett ur konkurrenssynpunkt. 

Detta både nationellt och internationellt om olika länder väljer att ha olika gränsvärden.  

 

Fondbolagens förening (2015, s. 1) tillstryker förslaget som utredningen lämnat men påpekar 

vikten av att ta hänsyn till att samma redovisningskrav blir olika betungande för ett mindre 

företag än vad det blir för ett större. Föreningen anser också att det är viktigt att svenska 

företag inte har andra krav på sig än vad övriga europeiska företag har. Föreningen lyfter fram 

konkurrensaspekten som en viktig aspekt att ha i åtanke när den nya kategorin företag ska 

införas och hur olika beslut påverkar konkurrensen, både inom Sverige men även på andra 

marknader (Fondbolagens förening 2015, s. 1). 
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4.3 Övriga yttranden 

4.3.1 Modernisering av ÅRL och BFL 

I tabellen nedan redovisas remissinstansernas inställning till modernisering av ÅRL och BFL. 

Antalet positiva instanser uppgår till 10 stycken och därutöver är det 12 instanser som ej tagit 

ställning till förslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 4.3.1 Modernisering av ÅRL och BFL 

 

De kompletteringar och tillägg som har gjorts i den ÅRL som trädde i kraft 1996 har gjort att 

lagen idag inte är lika överskådlig som den ursprungligen var. Ytterligare bestämmelser som 

implementeras skulle öka komplexiteten än mer. Mot denna bakgrund stödjer BFN (2015, s. 

5) det förslag som lämnats av utredningen om att det är tid för en revidering av ÅRL. En ny 

ÅRL skulle medföra att lagen återigen skulle bli mer lättöverskådlig. Även förenklingar i BFL 

har uppmärksammats i SOU 2015:8, vilket välkomnas av BFN då BFL:s regler har stor 

betydelse för den administrativa bördan, samtidigt som dessa regler tillämpas i det dagliga 

redovisningsarbetet (2015, s. 5). Liksom BFN, anser Bolagsverket (2015, s. 8) att tillkomsten 

av allt fler paragrafer i ÅRL har gjort lagen mer svåröverskådlig och otillgänglig. Därför är en 

redaktionell översyn av ÅRL önskvärd från Bolagsverkets sida, även om de poängterar att det 

i nuläget är svårt att mer ingående ta ställning till förslaget (2015, s. 8). 

 

FAR (2015, s. 7) anser att det är tid för en förändring av ÅRL, då lagen tidigare använt sig av 

ett omodernt språk samt saknat logik i strukturen. Vid införandet av en ny ÅRL ser FAR 

(2015, s. 7) med fördel att bestämmelserna om delårsrapporter flyttas från ÅRL till en ny lag 

om delårsrapporter. Detta är något som även enligt kammarrätten i Göteborg (2015, s. 1) och 

SRF (2015, s. 7) skulle medföra en klart bättre logik och överskådlighet gällande 

årsredovisningslagarna. Enligt utredningen föreslås de nya lagarna träda i kraft 1 januari 2017 

och att de börjar tillämpas första gången det räkenskapsår som inleds närmast efter 31 
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december 2016. FAR konstaterar att en ny kategori företag i lagstiftningen även kommer att 

påverka normgivarna, och att dessa måste få tid på sig att hantera ändringarna i god tid (2015, 

s. 7). 

 

Finansbolagens förening (2015, s. 1) välkomnar att nuvarande ÅRL ersätts med nya och mer 

lättillgängliga lagar. Samtidigt noteras att det sammantaget är svårt att överblicka alla de 

förändringar som reformen för med sig. I motiven önskar Finansbolagen (2015, s. 1) ett 

tydliggörande om att de regler som inte omfattas av de förändringar som presenterats, förblir 

oförändrade i den form de har idag.  

 

Skatteverket (2015, s. 3) tillstyrker utformningen av ÅRL, men anser att 

författningskommentarerna till förslaget måste utformas mer stringent. I kommentaren 

används många olika uttryck för att ange graden av överensstämmelse mellan befintlig och 

föreslagen lag. Detta medför en glidande skala där det ibland är svårt att förstå graden av 

överensstämmelse. I det kommande lagstiftningsarbetet är det därför viktigt att göra en 

översyn av de begrepp som används för att beskriva överensstämmelsen mellan förslagen och 

befintlig lag. 

 

Svenskt Näringsliv (2015, s. 6) anser att en översyn av ÅRL är välbehövlig då en 

modernisering av redovisningslagstiftningen är nödvändig. Det ger även ett bra tillfälle att ta 

till vara på alla de lättnadsmöjligheter som EU-direktivet medger. Specifikt efterfrågas att 

uppställningsformerna för balans- och resultaträkningar i förkortad form redovisas i sin helhet 

i lagen. Det finns även utrymme till en modernisering av BFL, då lagen inte är anpassad till de 

nya tekniska lösningarna som idag finns tillgängliga för exempelvis arkivering av 

räkenskapsinformation (Svenskt Näringsliv 2015, s. 6) vilket även påpekas av SRF (2015, s. 

6). Enligt SRF bör en särskild utredning tillsättas för en översyn av BFL, då de anser att det 

finns fler anledningar till att se över BFL än enbart till följd av införandet av kategorin 

mikroföretag. Här ser SRF att det finns stor potential för förenklingar även för de företag som 

kategoriseras som mindre företag (2015, s. 6). Utöver detta hänvisar BFL till ÅRL gällande 

bestämmelser om årsbokslut, vilket gör att svårigheter i tolkning uppstår. En modernisering 

av BFL skulle innebära ett lättare arbete för BFN med att utforma ett enhetligt regelverk för 

upprättande av årsbokslut (Svenskt Näringsliv 2015, s. 6). 
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4.3.2 Färdigställande av årsredovisning 

I tabellen nedan redovisas remissinstansernas inställning till färdigställandet av 

årsredovisning. Antalet positiva instanser uppgår till tre stycken och antalet negativa till fyra. 

Därutöver är det 15 instanser som ej tagit ställning till förslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 4.3.2 Färdigställande av årsredovisning 

 

Utredningens uppfattning och resonemang kring att behålla kravet på att samtliga ledamöter 

och den verkställande direktören undertecknar årsredovisningen är något som delas av 

Bolagsverket (2015, s. 2). En alternativ lösning, som består i att undertecknandet kan ersättas 

med ett styrelseprotokoll, har presenterats men är något som Bolagsverket (2015, s. 2) inte 

ställer sig bakom. Praktiska svårigheter med hanteringen av protokoll samt brister i förslaget i 

sig ligger till grund för Bolagsverkets (2015, s. 2) resonemang kring detta. SRF (2015, s. 4) 

ser i första hand att förslaget om ett protokollfört beslut gällande färdigställandet av 

årsredovisningen inte bör införas. Om det trots allt ska införas, så behöver justeringar göras i 

förslaget, vilket även Bolagsverket (2015, s. 3) nämner i sitt yttrande. Ett exempel på en sådan 

justering skulle vara ett krav på att till protokollet bifoga den årsredovisning som har 

fastställts (SRF 2015, s. 4). Till skillnad från Bolagsverket och SRF, anser Svenskt Näringsliv 

(2015, s. 4) att den alternativa lösningen med ett protokollfört beslut skulle leda till väsentliga 

förenklingar för de berörda företagen och ställer sig därmed bakom förslaget. 

 

Gällande inskickandet av ett protokoll menar Bolagsverket (2015, s. 3) att det blir ytterligare 

ett protokoll som ska inlämnas till verket, vilket innebär ytterligare en administrativ börda för 

företaget. Utöver detta innebär det att ett inskickat protokoll blir offentligt i sin helhet i 

samband med inskickandet. Anledningen till att detta tas upp är att det föreligger en risk för 

att företag vid ett styrelsemöte som ska behandla årsredovisningen även tar upp andra frågor 

som protokollförs och därmed även de blir en offentlig handling. Till detta görs även 

antagande om att en ökad protokollhantering kommer att leda till ökade kostnader för 

företagen genom exempelvis extrainsatta styrelsemöten som ska behandla enbart denna fråga. 

Vidare anser Bolagsverket (2015, s. 3) att de kontroller som utförs av Bolagsverket i samband 

med registrering och kungörelse av en offentlig årsredovisning är vagt definierade och det 
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framgår inte tydligt i förslaget vilka kontroller som ska göras och om det kommer att 

tillkomma fler.  

 

FAR (2015, s. 4) och LRF (2015, s. 2) stödjer förslaget om att undertecknandet av samtliga 

styrelseledamöter och den verkställande direktören ska kunna kompletteras med en möjlighet 

att färdigställa redovisningen genom ett protokollfört beslut vid ett styrelsemöte där samtliga 

styrelseledamöter och den verkställande direktören deltar. Både FAR (2015, s. 4) och Svenskt 

Näringsliv (2015, s. 4) finner det önskvärt att det i lagtexten framgår tydligt hur ett sådant 

förfarande ska gå till. Det finns även en otydlighet gällande tidpunkten då årsredovisningen 

ska anses vara avgiven, vilket är något som måste förtydligas. Svenskt Näringsliv (2015, s. 4) 

anser att färdigställandet ska ske vid tidpunkten för styrelsebeslutet, och inte då protokollet 

undertecknas. 

 

NNR (2015, s. 4) ser ingen anledning till att lägga stor vikt vid undertecknandet av 

årsredovisningen i själva styrelsearbetet då de anser att styrelsen har många strategiska beslut 

att fatta som är av betydelse, exempelvis gällande investeringar och anställning av personal. 

Med detta som bakgrund ser NNR (2015, s. 4) att själva beslutet om fastställandet har en mer 

strategisk tyngd än undertecknandet som ses mer som ett formkrav. SRF (2015, s. 4) är av 

meningen att då årsredovisningen är en offentlig handling som ligger till grund för mångas 

bedömning, så kan fastställandet av densamma inte jämställas med vilket övrigt styrelsebeslut 

som helst.  

 

Ekobrottsmyndigheten (2015, s. 4) ser vissa problem med förslaget om färdigställandet av 

årsredovisning genom ett protokollfört beslut. Ett scenario skulle kunna vara att det upprättas 

ett styrelseprotokoll och hänvisning till en årsredovisning görs (även om en sådan inte 

existerar). Därefter kan styrelseledamöterna skriva över sina aktier på en målvakt och därefter 

avgå. Som följd av detta kan ledamöterna inte åtalas för bokföringsbrott då det inte finns 

någon årsredovisning i praktiken utan endast ett justerat protokoll. För att komma runt detta 

problem föreslår Ekobrottsmyndigheten (2015, s. 4) att det i protokollet ska anges omsättning 

och resultat samt att årsredovisningen bifogas.  
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4.3.3 Fastställelseintyg 

I tabellen nedan redovisas remissinstansernas inställning till förslaget gällande 

fastställelseintyg. Antalet positiva instanser uppgår till fyra och därutöver är det 18 instanser 

som ej tagit ställning till förslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 4.3.3 Fastställelseintyg 

 

Fastställelseintyget är en försäkran om att de handlingar som offentliggörs hos Bolagsverket 

överensstämmer med det som stämman fastställt (Bolagsverket 2015, s. 4). 

 

Ett förslag som presenterats av utredningen är att det ska finnas en möjlighet för någon annan 

person, som styrelsen utsett, att skriva under ett fastställelseintyg. Bolagsverket (2015, s. 4) 

konstaterar att det är något som kommer att generera vissa förenklingar för företagen. Det 

framgår även att Bolagsverket (2015, s. 4) menar att ytterligare överväganden och 

förtydliganden krävs för att det ska vara genomförbart. Samtidigt poängterar Bolagsverket 

(2015, s. 4) att det måste vara tydligt att ansvaret för att alla handlingar är kompletta och 

kommer Bolagsverket till handa i god tid ligger hos styrelsen, och inte hos en extern part. 

 

FAR (2015, s. 5) samt Svenskt Näringsliv (2015, s. 4) uttrycker stöd för att ett 

fastställelseintyg ska kunna skapas och undertecknas av en person som inte ingår i bolagets 

styrelse, utan någon som utsetts av densamma för ändamålet. Även LRF (2015, s. 2) ställer 

sig bakom förslaget och lämnar inga övriga synpunkter på detta. 
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5 Analys 

5.1 Kategorin mikroföretag 

5.1.1 Yttranden gällande kategorin mikroföretag 

Av de 22 remissinstanser som vi valde att studera så har 14 stycken (64%) tagit ett positivt 

ställningstagande till införandet av kategorin mikroföretag. Fyra stycken (18%) har varit 

negativa till införandet av en ny företagskategori och lika många har ej tagit ställning i frågan. 

Av de 22 stycken instanserna så verkar 10 stycken under staten. Det som är anmärkningsvärt 

är att de statliga myndigheterna i större grad är negativa till införandet av mikroföretag. Av de 

tillfrågade statliga remissinstanserna är 30% (3 stycken) negativa till den nya 

företagskategorin och ytterligare 30% tog ej ställning. Endast 40% (4 stycken) var positiva till 

förslaget vilket ska jämföras med 64% sett till det totala.  

 

5.1.1.1 Gränsvärden 

Sverige valde i SOU 2015:8 att föreslå lägre gränsvärden än vad som EU-direktivet 

(2013/34/EU) föreslagit vilket resulterade i att vissa remissinstanser ansåg att detta var till 

nackdel för de svenska företagen. Fyra remissinstanser yttrade sig positivt om att Sverige 

antagit en lägre nivå (BFN, Bolagsverket, FAR och SCB). Av dessa fyra så är tre statliga 

myndigheter vilket är förståeligt då denna intressentgrupp (staten) också är den grupp som 

tagit fram SOU 2015:8. FAR (2015, s. 2) framförde som en av anledningarna till att Sverige 

skulle tillämpa en lägre gränsnivå att det då blev möjligt att knyta an till en redan känd 

gränsnivå. Gränsnivån för revisionsplikten ligger idag på de föreslagna gränsvärdena och 

detta anser FAR, Bolagsverket och kammarrätten i Göteborg att det finns stora fördelar med. 

Fördelarna med att samla företag efter ett gränsvärde är att det blir både enklare för företagen 

och för myndigheterna. BFN (2015, s. 2) föreslår att om kategorin mikroföretag skulle införas 

så finns det stora fördelar med att knyta denna kategori till K2 regelverket och låta de större 

företagen tillämpa K3 och K4. Lyckas Sverige få till en lagstiftning som binder samman 

revisionsplikten, K2 regelverket och mikroföretag för mindre företag, så tror vi att det kan 

vara till stor fördel för företagen och de intressenter som de har. Baserat på intressentteorin 

(Schlierer et al. 2012, s. 39) så är det viktigt att få med alla intressenters behov och 

värderingar för att maximera nyttan, detta gäller även för de förslag som utredningen 

presenterat i SOU 2015:8. Skulle gränsvärdena sättas högre så är det inte säkert att det skulle 

gå att binda mikroföretagen till K2 fastän de skulle vara revisionspliktiga. Större företag har 

fler intressenter och deras redovisning fyller en annan funktion än vad redovisningen gör i 

mindre företag. Skulle gränsvärdena höjas så hade kategorin mikroföretag innefattat företag 

där vissa är revisionspliktiga och andra inte. Kategorin hade också då bestått utav företag som 

tillämpar K2 men även utav företag som tillämpar K3. Detta hade resulterat i en kategori där 

det blivit en salig blandning av företag i olika storlekar.  

 

De flesta företag har ganska jämna förhållanden mellan antalet anställda, balansomslutning 

och omsättning men det finns företag som enbart har en stor balansomslutning men inga 

anställda och minimal omsättning. SCB (2015, s. 2) framför att exempel på företag av denna 

karaktär kan vara holdingbolag som äger andelar i fastighetsbolag. SCB (2015, s 4) vidhåller 

att dessa företag fyller en viktig roll och bör därför särskiljas i statistiken. Lösningen på 

problemet enligt SCB är att införa ett maxtak vad det gäller balansomslutning för 

mikroföretag. Skulle kategorin mikroföretag införas utan att lagstiftarna gör något för att 

hindra företag med stor balansomslutning att kategoriseras som mikroföretag så anser vi att 

dessa företags årsredovisningar kan komma att ifrågasättas. De lättnader som blir resultatet av 
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att ett företag klassificeras som ett mikroföretag kan innebära att en del information utelämnas 

i årsredovisningen, helt enligt gällande lag för mikroföretag. Problem kan uppstå då företag 

med hög balansomslutning i vissa fall kan komma att behöva redovisa viss information för att 

ge en rättvisande bild av företagets finansiella situation. I dessa fall kan lagstiftningen gå emot 

principen om rättvisande bild. Tilt (2003, s.18) menar att företag vill dela med sig av 

information som kan komma att skada dem vid ett senare tillfälle. Exempel på sådana 

situationer kan vara incidenter som företaget varit ansvariga för. Därför bör möjligheten att 

låta företag, som överskrider ett gränsvärde väldigt mycket, kunna redovisa enligt de större 

företagens regelverk.  

 

En del av instanserna har ställt sig negativa till de gränsvärden som utredningen föreslagit. 

Svenskt Näringsliv, LiU och Juridiska fakultetsnämnden menar att Sverige bör införa de 

gränsvärden som direktivet föreslår. Ett av argumenten för detta är att om Tyskland och 

Storbritannien kan använda sig att dessa gränsvärden, så borde Sverige också kunna det. Om 

de högre gränsvärdena skulle införas så hade resultatet blivit att nästan 100 000 företag till 

skulle kunna klassas som mikroföretag (Svenskt Näringsliv 2015, s. 2).  Enda anledningen 

som Svenskt Näringsliv ser till att utredningen valt lägre gränsvärden är att de blir enklare 

rent praktiskt, då den nivå som föreslås redan finns i lagstiftningen. Svenskt Näringsliv (2015, 

s. 2) däremot anser att fördelarna med en högre gränsnivå är fler än de nackdelar som en 

ytterligare gränsnivå innebär. Detta resonemang som Svenskt Näringsliv för kan vi förstå men 

de framför samtidigt att de förenklingar som ett företag får då de klassas som mikroföretag är 

i dagsläget alldeles för små. Detta resultera i att det som krävs i första hand är att 

förenklingarna blir fler och större innan diskussion om vad gränsen ska gå kan föras. LiU 

framför i sitt remissyttrande att utredningen på ett tydligare sätt borde redogöra för vilka 

intressenter som en delad gränsnivå för revisionsplikten och mikroföretag skulle förenkla för. 

Detta är en intressant synpunkt då det verkar som att den intressentgrupp som vinner mest på 

att gränsvärdena sammanförs är staten och dess myndigheter. För företagen själva spelar 

gränsvärdena mindre roll enligt oss, i alla fall i detta fall. För de övriga intressenterna spelar 

skillnaden mellan om företaget klassas som mikroföretag och är revisionspliktigt eller ej inte 

någon större roll. De flesta mikroföretag kommer att ha en begränsad grupp av intressenter 

och en ännu mindre grupp av intressenter vars samvaro med företaget innebär finansiella 

risker då utbytet mellan dem oftast handlar om mindre summor och korta kredittider. Det är 

lätt att inte lägga någon större vikt på de minsta företagens intressenter då det är en liten 

grupp. Det är ändå enligt Harrison och van der Laan Smith (2015, s. 942) viktigt att tillgodose 

intressenternas behov, även för mindre företag, för att säkerställa bolagets framtida existens. 

 

Juridiska fakultetsnämnden (2015, s. 1) skriver i sitt yttrande att gränsvärdena borde vara 

högre då den gräns som utredningen valt kommer innebära att många pizzerior och 

livsmedelsbutiker inte kan klassas som mikroföretag. Anledningen till detta är att dessa 

företag oftast har fler än 3 anställda men omsättningen och balansposterna överskrider inte de 

gränsvärden som utredningen föreslagit. Juridiska fakultetsnämnden framför att gränsvärdena 

bör höjas, och som en konsekvens av detta borde gränsen för revisionsplikten höjas. Vi 

instämmer i det som Juridiska fakultetsnämnden framför då det finns exempel på många andra 

företagskategorier som har fler än 3 anställda men som ändå får anses vara av mindre 

karaktär. Ser man till intressenternas behov så är inte antalet anställda bland de viktigaste 

aspekterna att ta hänsyn till vid kontakt med det specifika företaget utan den finansiella 

situationen är av större vikt. Därför anser vi att de gränsvärden som är betydelsefulla ur ett 

intressentperspektiv bör vara lägre, medan värden som antal anställda kan sättas högre utan att 

detta får några konsekvenser. Utifrån legitimitetsteorin så är den viktigaste delen mellan 

företaget och deras intressenter kommunikation och för en lyckad relation krävs det att 
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intressenterna får den information som de efterfrågar (Mousa 2010, s. 411). Därför är inte 

frågan om vart gränsen ska gå det viktigaste utan frågan bör istället vara får intressenterna den 

information som de behöver genom den nya lagstiftningen.  

5.1.1.2 Kostnad vs nytta 

SCB (2015, s. 1) ser ett stort problem med att införa kategorin mikroföretag. Detta är en stor 

grupp av företag vars finansiella information är viktig för att SCB ska kunna genomföra sina 

studier. Zardkoohi, Harrison och Josefy (2015, s. 3) redogör för en aspekt i principal - agent 

teorin där handlande mellan principalen och agenten påverkar tredje part. Principalen i detta 

fall är staten och agenten är företaget (i detta fall mikroföretag). Införandet av kategorin 

mikroföretag och de lättnader som blir resultatet för företagen kommer att påverka 

informationskvaliteten på ett negativ sätt för tredje parts intressenter. Agentens handlande 

kommer att kunna vara betydligt mer risktagande utan att intressenterna får reda på detta då 

informationskraven sänks för ett företag som klassificeras som ett mikroföretag. Företagen 

kommer lättare kunna manipulera sina intressenter så att de tror att de handlar i deras 

intressen men i själva verket så gör de inte det. När företag går emot sina intressenter så 

kostar detta i form av de sociala resurser som företaget har men vid manipulation genom 

bristande information så kommer företagen undan detta (Archel et al. 2003, s. 1286) 

 

Kostnaderna för den försämrade informationskvaliteten, och de ökade kostnader som SCB får 

då de måste ställa specifika frågor till mikroföretagen, går inte att beräkna i dagsläget. En inte 

allt för otänkbar slutsats är att denna kostnad kommer att bli betydligt högre för samhället 

totalt än de kostnadsminskningar som blir resultatet av den nya företagskategorin.  

 

ESV (2015, s. 2) har tittat på de beräkningar som framställts i SOU 2015:8 och har landat i att 

de är alltför opportunistiska. Utredningen har genom beräkningar kommit framtill att ett 

företag som klassas som ett mikroföretag kommer i genomsnitt att spara 300 kr vilket ESV 

anser är helt fel. Utbildningskostnader och kostnader för nedlagd tid på grund av de nya 

reglerna ingår inte i beräkningen som utredningen gjort. De har inte heller räknat på de ökade 

kostnader som blir resultatet för de statliga myndigheterna om förslaget införs. Utan att vi 

själva genomfört några beräkningar så kan vi instämma i det som ESV framför. Om 

utgångsläget är en besparing på 300 kr/företag och därefter ska kostnader för utbildning och 

nerlagd tid läggas till så känns det som att införandet av en ny företagskategori kostar mer än 

den besparing som är tanken. Därtill ska kostnader för de statliga myndigheterna också läggas 

till och då förstår vi ganska fort att det är en ekvation som inte går ihop.  

 

LRF (2015, s. 1) anser inte att förenklingarna är tillräckliga för att det ska uppfylla någon 

större nytta. Mycket av den information som mikroföretagen undgår att redovisa är 

information som företagen ändå måste ha koll på. Som resultat av detta bedömer LRF att som 

förslaget ser ut idag så bör mikroföretag inte införas. Om det blir fler förenklingar med större 

innebörd för företagen så ställer sig LRF positiva till en ny företagskategori, men alltså inte 

som den är utformad idag. Företagarna (2015, s. 1) och Juridiska fakultetsnämnden (2015, s. 

2) anser att den nya företagskategorin fyller en viktig funktion. Båda organisationerna anser 

att det är viktigt att underlätta för mindre företag och då är införandet av mikroföretag en 

viktig del i detta arbete. Vi förstår det resonemang som LRF för fram samtidigt som det finns 

fördelar med att börja i mindre skala för att implementeringen av de nya reglerna ska gå så 

friktionsfritt som möjligt. NNR (2015, s. 2) anser, precis som vi, att sett ur ett bredare 

perspektiv än bara de små förändringar som utredningen lagt fram så kan införandet av 

mikroföretag vara till stor nytta för samhället.  
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Företagarna (2015, s. 1) lägger fram ett förslag där de företag vars intressenter har ett större 

informationsbehov än normalfallet så ska det finnas möjlighet att inte tillämpa de undantag 

som lagen ger mikroföretag. Detta anser vi vara i enlighet med principen om väsentlighet. Om 

en intressent kräver en viss information som anses vara av vikt för deras beslut så ska det 

givetvis finnas möjlighet för företaget att tillhandahålla sådan information i enlighet med 

principerna om rättvisande bild och väsentlighet. Detta resonemang är i linje med Zattoni 

(2011, ss. 255-256) som menar att företagen inte bara ska hålla sig till lagarna utan att de 

också ska ta ett socialt ansvar. För att kunna göra detta fullt ut så måste företagen tillgodose 

sina intressenters behov och då är en viktig del i detta arbete att kunna leverera den 

information som efterfrågas.  

  

Enligt intressentteorin finns det flera anledningar till varför ett företag tar sitt ansvar inför sina 

intressenter (Vidaver-Cohen och Brønn 2015;2013, s. 51). För att kunna redovisa den 

verksamhet som företaget haft under året så är årsredovisningen ett viktigt dokument. SRF 

(2015, s. 4) befarar att årsredovisningarna kan fungera sämre som informationsbärare 

framöver om de nya förenklingarna införs. SRF (2015, s. 4) framför i sitt yttrande att 

årsredovisningen redan har tappat i kvalitet på grund av ett flertal förenklingar däribland 

införandet av K2. Vår bedömning är att informationskvaliteten på årsredovisningarna kommer 

att påverkas negativ om de mindre företagen blir befriade från vissa upplysningar. Det kan 

inte krävas att lagstiftningen ska vara den samma för mindre företag som för stora 

internationella bolag bara för att informationskvaliteten ska stanna kvar på en hög nivå. Det är 

ändå av största vikt att företagets intressenter får den information som de anser sig behöva för 

att kunna ge sitt förtroende till dem enligt legitimitetsteorin (Chelli, Durocher & Richard 

2014, s. 284).  

5.1.1.3 Konkurrens 

Företagarna (2015, s. 1) och KKV (2015, s. 2) framför i sina remissyttranden att ur en 

konkurrenssynpunkt så är det förslag med lägre gränsvärden som utredningen lagt fram 

negativt för svenska företag. Svenska företag ska inte ha dyrare och besvärligare regler än 

övriga företag i Europa. Vi instämmer i det som Företagarna och KKV skriver då det bör vara 

samma spelregler för alla företag inom den europeiska unionen. Detta får anses vara lite mer 

av en principfråga då mikroföretag med största sannolikhet inte kommer att verka utanför 

Sveriges gränser. 

 

Det kommer också uppstå en konkurrensnackdel inom Sverige då de företag som inte kommer 

att klassas som mikroföretag kommer få en tyngre administrativ börda (KKV 2015, s. 2). 

KKV anser ändå att det är viktigt med regelförenklingar och att det på sikt kommer gynna 

företagandet i stort. Mousa (2010, s. 402) menar att företag som informerar sina intressenter 

på ett för dem tillfredställande sätt kan använda det som en konkurrensfördel gentemot de 

företag som inte redovisar lika mycket information. Nu är det ganska få förenklingar för 

mikroföretag men det kan ändå i vissa avseenden, sett utifrån intressenternas synvinkel, vara 

negativt att klassas som mikroföretag då informationskvaliteten minskar. Tse (2011, s. 57) för 

samma resonemang och menar att goda relationer med sina intressenter är en viktig 

konkurrensfördel. Om nu informationen minskar från de mindre företagen så kan det för vissa 

intressenter vara bekymmersamt och då påverka dem negativt.  

 

De besparingar som utredningen kommit framtill handlar om några hundra kronor per företag 

och det får i sammanhanget anses vara av mindre betydelse. Därför tror vi inte att 

konkurrensen mellan ett mikroföretag och ett mindre eller större företag kommer påverkas av 

den nya kategorin.  
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5.2 Modernisering av ÅRL och BFL 

Tio av de tillfrågade instanserna har yttrat sig i frågan gällande en modernisering av ÅRL och 

till viss del BFL, samtliga har ställt sig positiva till förslaget. Den förändring som ÅRL 

genomgått sen ikraftträdandet år 1996 fram till dags dato har gjort att den är svåröverskådlig 

och komplex, vilket innebär att den blivit mer komplicerad att följa och tillämpa korrekt. 

Enligt Strand och Freeman (2015, s. 66) säger den centrala tesen inom intressentteorin att ett 

företags mål är att skapa så mycket värde som möjligt för sina intressenter. Här är det förvisso 

inte ett specifikt företag det handlar om, utan en utredning som tillsats av staten. Förslaget om 

en modernisering av ÅRL har tagits emot väl av de instanser som valt att yttra sig i frågan, 

vilka kan ses som intressenter då ÅRL tillämpas till stor del i den dagliga verksamheten. 

   

Gemensamt för de instanser som yttrat sig i frågan kring modernisering av ÅRL och BFL är 

att alla anser att tiden för en modernisering av i första hand ÅRL är inne. BFN (2015, s. 5) 

menar att om ytterligare paragrafer och bestämmelser skulle implementeras i nuvarande ÅRL, 

så skulle det medföra att lagen skulle bli än mer komplex. BFN (2015, s. 5) anser också att det 

förslag som lämnats gällande förenklingar även inom BFL är välkommet då BFL är den lag 

vars regler till stor del tillämpas i det dagliga arbetet, vilket skulle lätta den administrativa 

bördan. Wagner Mainardes, Alves och Rapsoso (2011, s. 236) anser att den generella 

uppfattningen inom legitimitetsteorin är att de åtgärder som utförs av en enhet är önskvärda 

och i enlighet med de socialt konstruerade relationerna mellan företaget och dess intressenter. 

De områden som tas upp gällande förenklingar i BFL är bland annat arkiveringsreglerna, 

regler gällande upprättande av årsbokslut samt verifikationer. Alla dessa områden är viktiga 

ur ett intressentperspektiv då de ger en inblick i företagets verksamhet och därför är det viktigt 

att de anpassas till mottagarnas krav men även till företagets. Sett till detta så ligger det 

mycket i att det är dessa områden som skulle innebära lättnader för företagen då arbetet med 

framför allt verifikationer är något som görs på daglig basis, till skillnad får årsredovisning 

och årsbokslut som görs en gång per år. Även SRF (2015, s. 6) är av åsikten att det finns fog 

för en översyn av BFL. Hänsyn bör även tas till den automatisering som är under ständig 

utveckling och som skulle innebära fler lättnader för alla mindre företag, och inte bara de 

företag som faller under kategorin mikroföretag. Automatiseringen och andra tekniska 

lösningar är något som även Svenskt Näringsliv (2015, s. 6) tar upp i sitt yttrande, där de 

poängterar att BFL är dåligt anpassad till just sådana lösningar.  

 

FAR (2015, s. 7), kammarrätten i Göteborg (2015, s. 1) samt SRF (2015, s. 7) föreslår att 

reglerna för delårsrapporter flyttas från ÅRL till en egen, ny lag om delårsrapporter. 

Resultatet av detta skulle bli att ÅRL blir mindre omfattande, samtidigt som dessa regler 

skulle bli mer överskådliga och lättare att följa om de fick plats i en egen lag. Här förstår vi 

syftet i att ha allt samlat i ÅRL, men vi ser även att ytterligare adderingar till lagen gör att den 

blir svårare att följa, vilket motsäger dess ursprungliga syfte. En annan poäng som FAR 

(2015, s. 7) tar upp är tidsaspekten för de nya reglernas ikraftträdande som är satt till 1 januari 

2017, eller det räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2016. Anledningen till att 

denna tas upp är att de föreslagna ändringarna kommer att medföra att normgivare som FAR 

och BFN kommer att behöva revidera de utgivna normerna och anpassa dessa till de nya 

reglerna, vilket är något som kommer att kräva tid. Bamber och McMeeking (2015, ss. 61-62) 

beskriver att det finns intressenter som har större inflytande vid införandet av olika 

standardiseringsprocesser än andra, och FAR och BFN är enligt vår mening så pass viktiga 

aktörer att de åsikter som lämnas av dem bör väga relativt tungt. Sett till var vi befinner oss på 

året i skrivande stund, så är det mycket arbete som ska göras på kort tid. Detta är något som vi 

anser är viktigt att ta i bejakande då det är viktigt att göra ett bra arbete redan från början. 

Annars är det lätt att det kommer att tillkomma ändringar och justeringar som kommer att 
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påverka helheten och även komplexiteten, vilket skulle kunna medföra att det återigen skulle 

bli svårt att orientera sig i regelverken. 

 

Något som generellt tas upp av alla instanser är att språket i sig i ÅRL är alldeles för 

omodernt och invecklat idag. Då redovisning är något som ständigt utvecklas är det av vikt att 

även språket i regelverken följer utvecklingen för att underlätta förståelse och tillämpning. En 

översyn av begreppen som används bör göras och Skatteverket (2015, s. 3) poängterar att det 

används för många olika begrepp i utredningens förslag för att beskriva överensstämmelsen 

mellan förslag och befintlig lag, vilket gör det svårt att avgöra vilket som är vilket. Därmed 

önskar Skatteverket (2015, s. 3) att hänsyn tas till detta i lagstiftningsarbetet och att 

användandet av olika begrepp blir konsekvent. 

5.3 Färdigställande av årsredovisning 

I SOU 2015:8 föreslås ett alternativ till de regler gällande undertecknandet av 

årsredovisningen som finns idag där samtliga ledamöter och den verkställande direktören 

undertecknar årsredovisningen. Alternativet som föreslås är att undertecknandet skulle kunna 

ersättas av ett styrelseprotokoll, där tanken är att beslutet gällande färdigställandet av 

årsredovisningen blir protokollfört och därmed likställt undertecknandet.  

 

Denna fråga har endast renderat sju yttranden från instanserna, där fyra av dessa är negativa 

till förslaget medan tre ställer sig positiva till det. Bolagsverket (2015, ss. 2-3) och SRF (2015, 

s. 4) är av meningen att det i förslaget som lämnats av utredningen finns brister som gör att 

det skulle krävas ytterligare justeringar i förslaget för att det skulle kunna vara genomförbart. 

SRF (2015, s. 4) nämner exempelvis att det till det fastställda protokollet bör bifogas ett 

exemplar av den fastställda årsredovisningen. Här funderar vi på om det verkligen är 

nödvändigt med fastställelse via protokoll, då om det ändå ska bifogas en årsredovisning så 

kan ledamöterna och den verkställande direktören likväl skriva under den i detta skede. Det 

kan uppstå konflikt gentemot tredje part då informationen finns uppdelad på två dokument. 

Agenten (företaget) och principalen (Bolagsverket) har tillgång till båda men för en tredje part 

kan det krävas mer ansträngning att komma över bägge dokumenten. Zardkoohi, Harrison, & 

Josefy (2015, s. 3) tar i sin artikel upp att det är vanligt förekommande att agenten handlar 

alltför risktagande vilket den tredje parten inte är medveten om. Vi tror att ju fler dokument 

som behandlar samma sak desto svårare blir det att stämma av så att innebörden är 

densamma.  Enligt Mousa (2010, s. 410) är det viktigt att ha fungerande 

kommunikationskanaler mellan bolaget och intressenterna för att kunna bevara eller återskapa 

legitimiteten. Desto fler dokument som ska behandlas desto svårare kommer det att vara att 

hålla kommunikationskanalerna fungerande anser vi.  

 

Bolagsverket (2015, ss. 2-3) hävdar att ytterligare ett protokoll att hantera inte kommer att 

leda till några administrativa lättnader för företagen, snarare tvärtom. Det skulle bli ytterligare 

ett protokoll att hantera, vilket skapar större administrativa bördor för företagen. Även 

kostnaderna för företagen kan komma att öka vid detta scenario då det eventuellt kommer att 

behöva hållas extra styrelsemöten enbart i syfte att fastställa årsredovisningen. Anledningen 

till detta är att om styrelsen skulle välja att ta upp andra frågor än själva fastställandet vid ett 

styrelsemöte, så blir även dessa frågor offentliga då de protokollförs och därmed innefattas av 

det offentliga protokollet. Detta är något som vi tror skulle kunna vara mycket skadligt för 

företag som av oaktsamhet kan avslöja viktiga strategiska beslut som skulle kunna komma i 

orätta händer genom detta förfarande. Harrison och van der Laan Smith (2015, s. 942) 

beskriver vikten av att tillgodose intressenternas behov och genom detta säkerställa 

organisationens framtida existens, vilket även Mousa (2010, s. 400) menar är viktigt ur 
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legitimitetssynvinkel. Här skulle vi vilja vända på det och se till risken som finns i att 

information som inte är ämnad att bli offentlig, blir just det vid offentliggörandet av ett 

protokoll från en stämma. Istället för att säkerställa organisationens framtid, blir den istället 

ett hot mot densamma då konkurrenter kan agera proaktivt mot de beslut som offentliggjorts. 

Även Ekobrottsmyndigheten (2015, s. 4) ser att vissa komplikationer skulle kunna uppstå vid 

fastställande via protokoll, då styrelsen i teorin skulle kunna hänvisa till en årsredovisning 

som inte existerar, sälja sina aktier till en målvakt och sedan avgå, och på så sätt undgå att 

åtalas för bokföringsbrott då det inte går att härleda till en fysisk årsredovisning utan bara ett 

justerat protokoll. Med detta som bakgrund föreslår även Ekobrottsmyndigheten att en 

årsredovisning ska bifogas till protokollet, och att bolagets omsättning och resultat ska anges i 

protokollet. 

 

FAR (2015, s. 4) och LRF (2015, s. 2) hävdar till skillnad från ovanstående instanser att 

förslaget om ett protokollfört beslut vid ett styrelsemöte där alla ledamöter och verkställande 

direktör är närvarande är ett bra supplement till befintligt regelverk. FAR (2015, s. 4) finner 

det dock önskvärt att det i lagtexten framgår mer konkret hur ett sådant undertecknande ska gå 

till i praktiken, samt att det tydlig anges i vilket skede årsredovisningen anses avgiven. 

Svenskt Näringsliv (2015, s. 4) föreslår att färdigställandet ska anses vara vid tidpunkten för 

styrelsebeslutet och inte då protokollet undertecknas.  

 

NNR (2015, s.4) anser att själva undertecknandet av årsredovisningen i sig inte är av stor 

tyngd i själva styrelsearbetet jämfört med fastställandet av densamma och andra viktiga 

strategiska beslut som styrelsen står inför under verksamhetsåret. Därmed är själva 

undertecknandet enligt NNR (2015, s. 4) mer ett formkrav. Här tycker vi att NNR kan ha en 

poäng med att själva undertecknandet kanske inte har så stor tyngd, men det är enligt vår 

mening ändå en viktig punkt i arbetet då det är vid undertecknandet som årsredovisningen 

anses vara avgiven.  

5.4 Fastställelseintyg  

Utredningen presenterar ett förslag om att en annan person, utsedd av styrelsen, ska kunna 

skriva under ett fastställelseintyg som är en försäkran om att de handlingar som presenteras 

för Bolagsverket överensstämmer med det beslut som stämman fastställt. Denna fråga har 

endast generat yttranden från fyra instanser, som alla ställer sig positiva till förslaget.  

 

Bolagsverket (2015, s. 4) anser att detta är något som skulle kunna resultera i vissa 

förenklingar för företagen, men att det skulle krävas överväganden och förtydliganden kring 

frågan. Detta är något som vi ställer oss något undrande till då det uppstår en del frågor: Har 

personen som ska skriva under rätt att delta på stämman? Vi ser det som en relevant fråga då 

den undertecknande personen bör ha kännedom om vad denne faktiskt skriver under och 

intygar. Detta medför att personen i fråga faktiskt har närvarat på stämman, och då kan 

styrelsen likväl skriva under. Bolagsverket (2015, s 4) poängterar att även om ett 

fastställelseintyg utfärdas, så är det ändå styrelsen ansvar att alla dokument är fullständiga då 

de inkommer till bolagsverket i utsatt tid, och att detta är något som inte kan delegeras ut. 

  

Sett ur ett legitimitetsperspektiv skulle bolaget genom att utse en person för undertecknandet 

av ett fastställelseintyg nyttja det som Bamber och McMeeking (2015, s. 63) kallar för 

strategisk legitimitet. Genom att manipulera den information som lämnas för undertecknande 

kan bolaget skapa legitimitet som då är baserad på osanna grunder, men som kan förbises av 

personen som undertecknar fastställelseintyget då denne exempelvis saknar tillräcklig 

kunskap om ämnet i fråga. 



 

 - 49 - 

6 Slutsats 

6.1 Slutsats utifrån SOU 2015:8 och remissinstansernas svar 

De instanser som var för att Sverige valde en lägre gränsnivå förde ofta fram resonemang om 

att det innebar förenklingar för både företagen och myndigheter om kategorin mikroföretag 

binds till en redan känd gränsnivå. Vi håller med om att det finns stora fördelar med att inte ha 

för många olika gränsnivåer, samtidigt som vi anser att gränsnivån ska sättas med avsikten att 

förbättra för företagen i första hand. Därefter kan diskussionen om hur olika gränsnivåer ska 

sammanföras, för att förenkla och effektivisera för myndigheterna, föras. Ett förslag på 

förenkling som kom från BFN var att om kategorin införs med de gränsvärden som 

utredningen föreslår så bör man se över möjligheten att binda både mikroföretag och 

revisionsplikten till K2 regelverket. Detta anser vi vara en väldigt god idé då det i dagsläget 

finns vissa tveksamheter kring vilka företag som ska använda K2 och vilka som ska tillämpa 

K3. Kan Sverige lyckas med att ordna upp lagstiftningen och samla alla mikroföretag under 

K2 så blir vinsten av den nya företagskategorin enligt vår mening betydligt större.   

 

Utredningen har inte behandlat frågan om hur företag med ett extremt gränsvärde bör 

hanteras. SCB anser till exempel att företag med en hög balansomslutning bör undantas från 

kategorin mikroföretag. Denna typ av företag, exempelvis holdingbolag, är viktiga för att den 

finansiella statistiken över företagen i Sverige ska bli rättvisande. Det finns säkert fler 

exempel på företag med ett extremt gränsvärde men som då ändå kommer att kunna klassas 

som mikroföretag. Vi anser att utredningen skulle tagit upp detta och kommit med förslag hur 

sådana fall ska hanteras. Ett av gränsvärden som vi anser kan höjas utan att ha negativ 

påverkan på företagets intressenter är antalet anställda. Som förslaget ser ut idag så är 

maxantalet satt till 3 anställda vilket är betydligt lägre än vad EU-direktivet föreslagit. 

Juridiska fakultetsnämnden för fram att många pizzerior inte kommer kunna klassas som 

mikroföretag som en konsekvens av att gränsvärdet för anställda är för lågt. Vi anser också att 

det skulle vara möjligt att höja gränsvärdet för antalet anställda utan att det skulle få någon 

större innebörd än att fler mindre företag (sett till de andra gränsvärdena) kommer att kunna 

klassas som mikroföretag. Övriga gränsvärden har vi lite svårare att ta ställning till. De flesta 

remissinstanserna har varit väldigt tydliga i sina bedömningar och antingen har man varit för 

de gränsvärden som utredningen föreslagit eller så har man varit emot dem.  

 

Vi tror i första hand att förenklingarna måste vara fler och av större karaktär för kategorin 

mikroföretag innan diskussionen om gränsvärdena kan föras på riktigt. Innan dess så fyller 

kategorin inte någon större funktion då det i dagsläget inte innebär några större förändringar 

för de företag som kommer att klassas som mikroföretag och för dem som inte kommer att 

hamna inom kategorin.  

 

Den kostnadsbesparing som utredningen kommit framtill är enligt ESV helt felaktig. Vi tror 

utan att ha gjort några vidare beräkningar också att omställningen för samhället kommer att 

kosta betydligt mer än de 300 kr/företag som utredningen lagt fram som den summa som 

mikroföretag kommer att spara. Det får anses vara ganska allvarligt att det inte finns några 

mer exakta beräkningar om hur mycket företagen kommer att spara då de klassas som 

mikroföretag och hur mycket det kommer att kosta, dels för företagen men även för 

myndigheterna. SCB har framfört väldigt tydligt att de kommer uppstå nya kostnader för både 

dem och företagen som en konsekvens av den nya kategorin. SCB kommer att behöva fråga 

efter specifika siffror som företagen måste ta fram som tidigare redovisats i årsredovisningen. 

I denna fråga är vi eniga med SCB men i övrigt så går våra åsikter med myndigheten isär. 

SCB framför väldigt tydligt att de motsätter sig införandet av den nya kategorin. SCB 



 

 - 50 - 

kommer att få ökade kostnader och ökad arbetsbelastning då informationen från de allra 

minsta bolagen kommer att bli något mindre. Vi förstår givetvis vikten av att sammanställa 

statistik från de svenska företagen men vi anser inte att det finns fog för att inte införa 

lättnader för mindre företag enbart på grund av att insamlandet av statistiken påverkas 

negativt.  

 

Det måste till fler förenklingar för mikroföretag för att nyttan med kategorin ska bli större än 

kostnaden. Det finns en del fördelar med att inte införa alla lättnader direkt utan att först se 

hur den nya kategorin mottages. Blir det de resultat som EU och den svenska utredningen trott 

så tror vi att fler förenklingar kan komma att införas i framtiden.  

 

Bland remissinstanserna så har det funnits åsikter om konkurrensen och om hur införandet av 

kategorin mikroföretag kommer leda till en snedvriden konkurrens bland företagen som inte 

klassas som mikroföretag. Det har även funnits en diskussion om att svenska företag kommer 

att drabbas negativt av att vi har lägre gränsvärden än till exempel Tyskland. De mindre 

företagen i Tyskland kommer då ha mindre administrativa kostnader än motsvarande svenska 

företag. Vi tror att det inom landet kommer att finnas vissa fördelar för de företag som klassas 

som mikroföretag som de större företagen kommer gå miste om. I vilken utsträckning detta 

kommer påverka de större företagen är svårt att säga men om man ska tror de beräkningar 

som utredningen kommit fram till så handlar det om mindre summor. Nationellt sett så 

kommer införandet av mikroföretag antagligen inte att påverka marknaden något och 

troligtvis kommer det inte bli någon förändring inom Europa heller. Problemet som vi ser är 

att vissa länder kommer att ha högre gränsvärden vilket kommer att leda till att större företag i 

de länderna kommer att ha fler lättnader än motsvarande svenska företag. De flesta 

mikroföretag kommer att verka på den inhemska marknaden så antagligen kommer det inte bli 

någon påverkan på konkurrensen. Vi är ändå av åsikten att det bör vara lika villkor för alla 

företag inom EU och därför anser vi att Sverige bör använda sig av de maximala gränsvärdena 

som direktivet gett möjlighet till.  

 

Gällande förslaget rörande en modernisering av den nuvarande ÅRL är de instanser som har 

yttrat sig i frågan överens om att det ligger helt i tiden med en modernisering. Dels på grund 

av att lagen har blivit komplex av alla tillägg som har gjorts genom åren, men även språket 

anses vara gammalmodigt, vilket gör att tolkningar av lagtexten kan bli svårare att göra än 

vad de borde vara. Då redovisningsprofessionen till en högre grad underlättas av teknologiska 

hjälpmedel, anser vi att även lagstiftningen bör följa denna utveckling. Vi kan se att den till 

viss grad har gjort det, men att detta har resulterat i just den komplexitet som instanserna 

beskriver. Med införandet av reglerna som baseras på EU-direktivet i den svenska 

lagstiftningen ges nu en möjlighet till förnyelse av lagen, vilket är ett tillfälle som bör 

utnyttjas enligt vår mening. ÅRL är en lag som används flitigt bland alla som på något sätt har 

en koppling till företags finansiella information, vilket gör att lagens intressentgrupp är 

väldigt bred. Med detta som bakgrund är det enligt vår mening av stor vikt att det språk som 

används i lagtexten är förståelig för de människor som tillämpar den, då vårt språk ständigt 

utvecklas bör även lagens text göra detsamma. Skatteverket poängterar i sitt yttrande att 

begreppsapparaten bör ses över då det i utredningen förekommer väldigt många olika begrepp 

för saker som gör det svårt att skilja dem åt. Detta är ett målande exempel på de svårigheter 

som uppstår då tolkningar av lagtexten görs. 

 

ÅRL är idag en väldigt omfattande lag vilket gör det svårare att skapa sig en överblick av de 

olika områdena som behandlas. FAR, kammarrätten i Göteborg samt SRF föreslår i sina 

yttranden att regelverket gällande delårsrapporter bryts ut ur ÅRL och istället hamnar i en 
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egen separat lag. Motiveringen till detta är att det skulle blir lättare att skapa en bättre 

överskådlighet för dessa regler, samtidigt som ÅRL avlastas. Vi ser detta som ett lämpligt 

förslag då det vid arbetet med delårsrapporter skulle underlätta vid sökning i lagtexten. Även 

om tanken med att ha allt gällande årsredovisningen samlat i en lag från början vad god, så 

har utvecklingen inom området gjort att lagen växt sig så stor, att en uppdelning av vissa delar 

skulle vara gynnsam för användarvänligheten. 

 

En ny ÅRL skulle innebära väldigt mycket arbete för normgivarna, vilket också FAR 

poängterar. Den nya lagstiftningen planeras träda i kraft i januari 2017, eller det räkenskapsår 

som inträder närmast efter 31 december 2016. I och med att de nya reglerna inte fastställts än, 

så lämnar det lite tid för normgivarna att utarbeta nya normer. Vi tror att det är av stor vikt att 

normgivarna ges en möjlighet att skapa de normer som är anpassade till den nya 

lagstiftningen för en smidig övergång till den nya lagen. Den snäva tidsmarginalen är något 

som enligt oss kan drabba normgivarna, och därmed även användarna, negativt. 

 

BFN och SRF påpekar i sina yttranden att även BFL är i behov av en modernisering, vilket 

också har föreslagits av utredningen. Då det i ÅRL hänvisas till BFL och vice versa så bör en 

modernisering av den ena lagen även rendera en modernisering av den andra, för en ökad 

kompabilitet. BFN belyser att regelverket i BFL till stor del används mer i det dagliga arbetet 

än vad ÅRL gör. Vi anser därför att förenklingar och anpassningar i regelverket är något som 

skulle påverka väldigt många intressenter. Inom redovisningen implementeras allt fler 

tekniska hjälpmedel vilket bör leda till att även regelverket anpassas till att omfatta dessa. Den 

allt mer utbredda globaliseringen i näringslivet gör att svenska bolag ingår i internationella 

koncerner, där hantering av in- och utbetalningar och förvaring av räkenskapsinformation 

utanför Sveriges gränser ingår. BFN belyser detta faktum, och vår åsikt är att det är viktigt för 

det svenska näringslivet att regelverket anpassas till detta för att utvecklingen ska kunna 

fortsätta gå framåt. 

 

Förslag har lämnats av utredningen gällande färdigställandet av årsredovisningen, att 

undertecknandet ska kunna likställas ett styrelseprotokoll där beslut om färdigställande finns. 

Av de instanser som yttrat sig i frågan är en marginell majoritet negativa till förslaget då de 

främst anser att förslaget som getts av utredningen innehåller för många brister för att det ska 

vara genomförbart, baserat på det aktuella förslaget. Det här förslaget ställer vi oss frågande 

till både vad gäller kostnadseffektivitet och administration. Den ekonomiska aspekten gäller 

bland annat det faktum att styrelseprotokollen skulle bli en offentlig handling, vilket även 

Bolagsverket tar upp. Detta skulle innebära att bolagen med stor sannolikhet skulle behöva 

hålla extra styrelsemöten just för detta ändamål, för att andra strategiska beslut som fattas inte 

skulle bli offentliga genom protokollet. Utöver detta anser vi att extra protokoll innebär mer 

administrativ hantering, vilket inte bara ökar risken för fel, utan även är kostsam i form av tid.  

 

Både Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket föreslår att en kopia av den fastställda 

årsredovisningen bör bifogas till det fastställda protokollet. Vår åsikt kring detta är att 

årsredovisningen i sådant fall skulle kunna skrivas under i detta skede, likväl som att det 

protokollförs att den fastställts. Tidpunkten för fastställandet är något som FAR, som för 

övrigt är positiva till förlaget, önskar ett tydliggörande kring. Svenskt Näringsliv föreslår att 

färdigställandet ska anses vara då styrelsebeslutet tas och inte då protokollet undertecknas. 

Just tidpunkten då årsredovisningen anses vara avgiven tycker vi är något som utredningen 

brister i att reda ut. Mot denna bakgrund tycker vi att detta förslag inte är helt klart för 

implementering, utan att det behövs justeringar och förtydliganden för att det ska vara 

genomförbart. 
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Fastställelseintyget är något som enligt flera instanser skulle kunna medföra förenklingar för 

företagen. Utredningen föreslår att det ska vara upp till styrelsen att besluta om vem de anser 

vara lämplig för att underteckna ett sådant intyg. Även om det förutsätts att styrelsen 

utnämner någon de anser vara lämplig för ändamålet, så menar vi att personen i fråga ändå 

bör ha någon form om kännedom om vad det är de faktiskt skriver under. Vi förstår att det 

skulle underlätta för en del företag om exempelvis en anlitad redovisningskonsult skulle utses 

för undertecknandet av ett fastställelseintyg. Enligt vår mening bör det dock finnas vissa 

restriktioner i regelverket om vilka som kan utföra undertecknandet. Utredningen anser att det 

inte är rimligt att i lagtexten kräva att personen som undertecknar fastställelseintyget ska ha 

en direkt koppling till företaget genom exempelvis anställning. 

 

Då det åligger styrelsen att välja ut någon som de har förtroende för gällande undertecknandet 

av fastställelseintyget är det viktigt enligt oss att tydliggöra styrelsens ansvar i processen. Dels 

gällande inskickandet av dokument till Bolagsverket, men även för att minimera risken för att 

bolagen börjar slarva med sammanställningar av balans- och resultaträkningar. Detta är något 

som enligt vår mening skulle kunna tydliggöras ytterligare i förslaget från utredningens sida. 

6.2 Slutsatser utifrån vår modifierade intressentmodell 

6.2.1 Staten 

Staten var den intressent där minst remissinstanser var positiva till införandet av kategorin 

mikroföretag. Av instanserna var 30% negativa till införandet och ytterligare 30% hade inte 

tagit ställning. Endast 40% var positiva till den nya kategorin vilket ska jämföras med 64% 

om man ser till alla intressentgrupper. Detta är ett intressant resultat och vad det är som gör att 

staten är den intressentgrupp som är mest negativ till införandet, dels till antal men även 

procentuellt sett, är svårt att säga. Vissa myndigheter uttrycker en oro att de nya reglerna ska 

leda till större arbetsbörda. SCB är en av de myndigheterna och detta kan vara en förklaring 

till att inställningen är mer negativ bland de statliga instanserna. De påverkas kanske mer 

direkt av den nya kategorin jämfört med de andra intressentgrupperna. Vi anser att om 

utredningen i sitt förslag hade presenterat att ett högre anslag skulle ges till de statliga 

myndigheterna, så hade det kunna rendera i en mer positiv inställning till förslaget bland 

dessa. Enligt vår mening ligger det ekonomiska intresset till stor del bakom de yttranden som 

instanserna gjort. 

 

Två av de statliga remissinstanserna, SCB och ESV, har framfört kritik mot de kostnader som 

är förenliga med den nya kategorin. SCB menar att de kommer få ökade kostnader för 

insamlandet av information och ESV lyfter fram att de beräkningar som gjorts gällande den 

besparing som mikroföretag kommer att göra är felaktig.  

 

Fem stycken myndigheter under staten har yttrat sig positivt i frågan om en modernisering av 

ÅRL och BFL. Övriga instanser i intressentgruppen har ej tagit ställning. När det gäller frågan 

om färdigställandet av årsredovisningen så är det bara två remissinstanser under staten som 

tagit ställning och det är Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten. Båda myndigheterna är 

negativa till förslaget och Bolagsverket menar att det bara leder till ytterligare ett protokoll 

som ska administreras. Bolagsverket är den enda myndighet som yttrat sig i frågan om 

fastställelseintyg och de är positiva till förslaget då det innebär vissa förenklingar för 

företagen. Det kan anses vara lite konstigt att inte fler myndigheter har tagit chansen att vara 

med och påverka de nya förslagen då de i allra högsta grad kommer att påverkas av dem.  
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6.2.2 Företagsfrämjande organisationer 

De remissinstanser som vi placerat i kategorin företagsfrämjande organisationer är alla tre 

positiva till införandet av kategorin mikroföretag. De tre organisationerna har yttrat sig 

angående de föreslagna gränsvärdena och lättnaderna, där Företagarna efterfrågar högre 

gränsvärden sett ur en konkurrenssynpunkt. De andra två är tillfreds med de av utredningen 

föreslagna värdena. Svenskt Näringsliv ser vi som den tyngsta av dessa tre organisationer och 

vi gör antagandet att det även är den organisation som är mest inflytelserik. Det är även den 

enda av dessa tre organisationer som har yttrat sig i alla frågor vi har valt att behandla. 

 

Moderniseringen av ÅRL är det endast Svenskt Näringsliv som har lämnat synpunkter på, 

även här är de positiva. Samtidigt påpekar de här att en separat översyn av BFL bör göras då 

de båda lagtexterna i viss mån hänvisar till varandra. 

 

Svenskt Näringsliv går emot flera av de andra instanserna i de andra intressentgrupperna i 

frågan om färdigställandet av årsredovisningen. Förslaget om ett protokollfört beslut stöds 

fullt ut och de lämnar även ett konkret förslag gällande tidpunkten för färdigställandet. Av 

dessa tre organisationer är det Svenskt Näringsliv som har lämnat det mest omfattande 

yttrandet, vilket enligt vår mening stöder det antagande vi gjort gällande organisationernas 

storlek och betydelse. 

 

En av anledningarna, enligt oss, till att Svenskt Näringsliv är positiva till förenklingarna är att 

de representerar hela näringslivet, vilket givetvis innebär att varje förenkling som kommer 

företagen till nytta anses vara positiv. En stor del av Sveriges företag är av den mindre typen 

och kommer att klassificeras under kategorin mikroföretag. Dessa företag drivs av människor 

som behärskar sitt yrke på ett exceptionellt sätt, men i vissa fall kan ha svårare för den 

administrativa delen. Därför är det av största vikt för denna grupp att det införs fler och större 

förenklingar.  

6.2.3 Branschorganisationer 

Branschorganisationerna är, bortsett från LRF och Finansbolagens förening, positivt inställda 

till införandet av kategorin mikroföretag. LRF ställer sig negativt till hur förslaget är utformat 

idag, men positivt till grundtanken. Utifrån detta har vi tolkat det som att de ändå är positiva 

till själva införandet av kategorin. Finansbolagens förening har valt att inte ta ställning i 

frågan.  

 

Gällande moderniseringen av ÅRL så är det endast FAR, Finansbolagens förening, LRF och 

SRF som har yttrat sig. Anledningen till att de tre andra instanserna inte har yttrat sig ser vi 

som något underligt, då ÅRL är en lag som alla företag måste förhålla sig till. I frågan om 

färdigställandet av årsredovisningen är det fyra instanser som yttrat sig, varav två är positiva 

till förslaget medan de andra två är negativa. Just denna fråga är den som delat instanserna 

mest, men vi tror att det kan bero på att utredningens förslag inte känns helt genomarbetat, 

vilket bekräftas av att många av de instanserna som yttrat sig i frågan efterlyser fler 

förtydliganden.  

 

Bland branschorganisationerna är FAR den organisation som har varit mest aktiv i de frågor 

vi har behandlat, vilket vi ser som naturligt då FAR är en väldigt viktig aktör inom 

professionen. Det är inte det ekonomiska intresset som styr FAR i första hand, utan det är 

rollen som normgivare som ligger till grund för det utförliga yttrandet. Mot denna bakgrund 

anser vi att FAR är beroende av ett tydligt regelverk för att kunna utarbeta nya normer.  
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6.2.4 Lärosäten 

Under denna intressentgrupp har vi placerat Juridiska fakultetsnämnden och LiU. Båda 

intressenterna anser att Sverige har valt för låga gränsnivåer och att detta kommer leda till 

negativa effekter för företagen. Juridiska fakultetsnämnden tar som exempel att många 

pizzerior inte kommer kunna klassas som mikroföretag på grund av att de oftast har fler än 3 

stycken anställda. Båda intressenterna hänvisar också till andra länder som valt att tillämpa 

eller kommer att tillämpa högre gränsvärden.  
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7 Avslutning 

7.1 Avslutande reflektion 

De flesta av remissinstanserna ställde sig positiva till införandet av kategorin mikroföretag 

och såg fördelarna med att underlätta för de mindre företagen. Vi anser också att det är av stor 

vikt att varken stora eller mindre företag belastas med administrativa bördor i onödan. Den 

fråga som engagerade remissinstanserna mest var hur höga eller låga gränsvärdena skulle 

vara. Det fanns en grupp som menade att Sverige skulle tillämpa de högsta gränsvärdena så 

att så många företag som möjligt skulle hamna inom kategorin. Den andra gruppen menade att 

om gränsvärdena sattes för högt så skulle detta påverka samhället negativt då intressenterna 

skulle få mindre information från de större företagen än vad som efterfrågas. Vi är av åsikten 

att Sverige bör försöka att tillämpa så höga gränsvärden som möjligt för att underlätta för så 

många företag som det bara går.  

 

En annan fråga som var ständigt närvarande när diskussionen om gränsvärdena fördes var hur 

Sverige skulle ställa sig till den negativa konkurrens som de svenska företagen ställs mot. 

Jämförelsevis har företag av samma storlek i andra europeiska länder fler lättnader gällande 

redovisning. Mikroföretag kommer med största sannolikhet ha sin marknad ganska nära sig 

och det är nog inte många företag som kommer verka utanför sin nationsgräns därför kommer 

internationell konkurrens antagligen inte vara ett problem. Likväl så anser vi att det av 

principiella skäl inte bör förekomma olika regler för liknande företag inom EU. Sverige bör 

enligt oss överväga att tillämpa de högre gränsvärdena som direktivet gett möjlighet till.  

 

Med förslagen kommer en del kostnader och här går utredningen och remissinstansernas 

beräkningar isär. Utredningen menar att varje litet företag som klassas som mikroföretag 

kommer att spara 300 kr medan remissinstanserna menar att det kommer kosta företagen 

betydligt mer än den besparing som görs. Personalen måste utbildas och det har inte 

utredningen tagit med i beräkningen. Inte heller så har utredningen räknat på vad kostnaden 

blir för samhället. SCB har varit tydliga i sitt yttrande att det kommer kosta myndigheten 

betydligt mer nu när det måste få in information via andra kanaler då årsredovisningen från 

mindre företag kommer att bli mer informations fattig. Vi förstår att det med förslaget 

kommer vissa kostnader men vi anser att det är av sådan vikt att underlätta för mindre företag 

så att den tillfälliga kostnadsökning som blir inte ska stoppa införandet av kategorin 

mikroföretag. Det får ändå anses varar anmärkningsvärt att den svenska utredningen inte har 

gjort bättre beräkningar och tagit med fler kostnader.  

 

De förslag som presenteras av utredningen i En översyn av årsredovisningslagarna är väldigt 

många och omfattande. I de förslag som vi valde att studera närmare i denna uppsats så såg vi, 

likt remissinstanserna, både för- och nackdelar. 

 

Det förslag där remissinstanserna i stort sett var helt eniga, var det gällande moderniseringen 

av ÅRL och BFL. Förslaget om en revidering av lagtexten, både då det gäller struktur såväl 

som det språkliga är något som vi ser som nödvändigt för en bättre tydlighet. Det vi däremot 

ser som ett möjligt problem är tidsaspekten, då det blir väldigt mycket arbete som ska göras 

på relativt kort tid. Färdigställandet av årsredovisningen är en punkt som har delat de svarande 

instanserna i två läger. Vi tror att om förslaget hade varit lite mer detaljerat och beskrivande 

så hade en del av de instanser som är negativa till det istället kunnat vara positiva. Här ställer 

vi oss frågan om förslaget inte är helt genomtänkt, eller om det bara har presenterats på ett 

olyckligt sätt av utredningen. Fastställelseintyget är den fråga som flest instanser valt att inte 

ta ställning till. Det kan bero på att de inte omfattas av förslaget på samma sätt som de som 
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har valt att ta ställning till förslaget gör. Här funderar vi på hur förslaget påverkar den 

rättvisande bilden, vilket enligt oss hänger på vem det är som faktiskt utses av styrelsen för 

undertecknandet av intyget. 

 

Om utredarna tar till sig av den kritik och de synpunkter som lämnats av instanserna så tror vi 

att denna översyn av årsredovisningslagarna kommer att innebära både förenklingar och 

förbättringar jämfört med den idag gällande lagtexten. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att studera hur införandet av kategorin mikroföretag gick till och hur den 

mottagits av företagen. Vidare studier skulle kunna göras på de besparingar eller kostnader 

som kategorin förde med sig och hur intressenterna ställer sig till den nya företagskategorin. 

 

Det finns ett intresse i att, efter att lagstiftningen trätt i kraft, faktiskt se hur stora de 

besparingar som gjorts efter införandet av kategorin mikroföretag. Den summa på 300 

kr/företag som utredningen kalkylerat fram skulle vara en bra riktlinje då en sammanställning 

där kostnader ställs mot nytta för de företag som omfattas av lagändringarna. 

 

Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att titta på hur de nya årsredovisningslagarna 

och bokföringslagarna tagits emot, hur intressenterna till företagen påverkats och vilka som 

har gynnats och missgynnats av de nya lagarna.  
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