
 Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 

 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp | Företagsekonomi 3 - Redovisning  

Vårterminen 2017 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-G--17/01652--SE 

 

 

 

 
 
 
 

Minskade 
Upplysningskrav 

 

En kostnadsbesparing ur ett företagsperspektiv? 

 

 

 
 
Isabella Gustafsson  

MiaMaria Samuelsson 

    
 

Handledare: Anja Sorokina 

 

  

 

  



 

 

  



 

Förord  

Vi vill tacka de personer och företag som har bidragit till utförandet av denna studie.  

Stort tack till de respondenter som ställt upp och tagit sig tid till att dela med sig av sin kunskap i 

gällande områden. 

   

Vi tackar även vår handledare Anja Sorokina vars engagemang och handledning har varit till stor 

hjälp. Även ett tack till våra opponenter som har kommit med betydelsefull kritik och gett oss råd 

under resans gång. 

 

  



 

 

  



 

Sammanfattning 
 

Titel: Minskade upplysningskrav – En kostnadsbesparing ur ett företagsperspektiv? 

 

Problematisering: Den 1 januari 2016 uppdaterades årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) i 

syfte att förenkla redovisningen för mindre företag. Uppdateringen innebär bland annat sänkta 

upplysningskrav för mindre företag. Enligt lagändringens förarbeten var tidigare 

redovisningskrav betungade, särskilt för mikroföretagen. En reducerad upplysningsskyldighet 

ska därför bidra till att sänka mikroföretagens administrativa kostnader så att de står i 

proportion till sin nytta. Årsredovisningar utgör ett viktigt beslutsunderlag som ska möjliggöra 

välgrundade beslut för mikroföretagens intressenter, särskilt långivare. 

Årsredovisningsinformation är emellertid kostsam att ta fram och det gäller att finna en balans 

mellan kostnad och nytta.   

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka effekterna av sänkta upplysningskrav för mikroföretag 

och huruvida dessa har införts på bekostnad av den nytta som årsredovisningen ska ge 

intressenterna.   

 

Metod: Studien har genomförts utifrån en kvalitativ strategi med deduktiv ansats. 

Undersökningen har utförts med hjälp av intervjuer med långivare och mikroföretagens 

redovisningskonsulter.   

 

Slutsats: Studiens resultat visar att redovisningens praktiska arbete inte är identiskt med hur 

det beskrivs i teorin och i lagens förarbeten. Studiens undersökningspersoner har vittnat om 

ingen eller liten besparingspotential för mikroföretagen utifrån sänkta upplysningskrav. 

Däremot bekräftar de att vissa implementeringskostnader har uppstått. Vad gäller 

intressentgruppen långivare indikerar studiens resultat att nyttan av mikroföretagens 

årsredovisningar efter lagändringen är tämligen oförändrad.   

 

Kunskapsbidrag: Studien har bidragit med att öka medvetenheten avseende hur de nya 

förenklingsreglerna för mikroföretag har implementerats samt vilken påverkan de utgör på 

berörda aktörer.     

 

Nyckelord: Årsredovisning, sänkta upplysningskrav, mikroföretag, EU-direktiv 2013/34/EU, 

ÅRL, legitimitetsteori, beslutsanvändbarhet, intressentteori  



 

  



 

Abstract  
 

Title: Reduced disclosure requirements - A cost saving from a corporate perspective?  

 

Thesis problem: On January 1st, 2016, the Annual Accounts Act (SFS 1995: 1554) was updated 

in order to simplify the accounting work in smaller companies. The update implies – amongst 

other things – reduced disclosure requirements for smaller companies. According to the 

legislative history, previous accounting requirements were very burdensome, in particular for 

micro-enterprises. A decreased disclosure obligation aims to reduce the administrative costs in 

micro-enterprises in order to make the costs proportionate to its usefulness. Annual reports 

provide an important basis for decision making in order to enable informed decisions for micro- 

enterprises stakeholders, especially lenders. Annual report information, however, is costly to 

achieve and it is crucial to find a balance between its costs and usefulness.   

 

Aim: The study aims to investigate the effects of reduced disclosure requirements for micro-

enterprises and whether these have been introduced at the expense of the usefulness the annual 

reports should give the stakeholders. 

 

Method: The study has been conducted based on a qualitative strategy with a deductible 

approach. The investigation has been accomplished through interviews with lenders and 

accounting consultants of micro-enterprises.  

 

Conclusions: The study's result shows that the practical accounting work is not identical to 

how it is described in theory and in legislative history. The study's respondents have testified 

about no, or small savings potential for micro-enterprises based on reduced disclosure 

requirements. However, they confirm that some implementation costs have arisen. As far as the 

interest group lenders are concerned, the study indicates that the usefulness of micro-

enterprises' annual reports after the law modification are quite unchanged.  

  

Contribution: The study has contributed to raising awareness of how the new simplification 

rules for micro-enterprises have been implemented and what impact they have amongst 

concerned groups.  

 

Key words: Annual reporting, reduced disclosure requirements, micro-entities, EU- Directive 

2013/34/EU, legitimacy theory, decision-making, stakeholder theory, Annual Accounts Act 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Den 1 januari 2016 uppdaterades årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) i syfte att förenkla 

redovisningen för mindre företag och framförallt minska deras administrativa bördor. Detta har 

resulterat i uppdateringar även av K-regelverken K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1) 

(Ernst & Young, 2017). Bakgrunden till lagförändringen är ett i stort sett tvingande EU-direktiv 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU).   

  

Bokföringslagen (SFS 1999: 1078) avgör vilka företag som ska avsluta sin löpande bokföring med 

en årsredovisning och vilka som får avsluta den med ett årsbokslut. En årsredovisning ska enligt 

årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning samt noter. De formkrav som ställs upp för årsredovisningen styrs av 

årsredovisningslagen medan K2 och K3 förklarar kraven (Drefeldt & Törning, 2014). Mindre 

företag kan välja att upprätta sin årsredovisning antingen med hjälp av K2-regelverket eller med 

K3-regelverket (ibid.) 

  

I Sverige består en övervägande majoritet av företagen av mindre företag (Holmström, 2017). 

Mindre företag innebär enligt årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) företag som inte är större 

företag. Med större företag åsyftas företag som under vart och ett av de närmast två föregående 

åren uppfyller fler än ett av gränsvärdena avseende nettoomsättning, medeltalet anställda och 

balansomslutning (ibid.). En underkategori vad gäller mindre företag är mikroföretag, vilka inte 

tas upp i årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) men som i EU-lagstiftningen beskrivs som 

företag vilka har mindre än tio anställda samt en balansomslutning eller årsomsättning som är 

lägre än två miljoner euro (Eur-Lex, 2016).  Av de totala antalen företag i Sverige består 22,4 % 

av mikroföretag (Holmström, 2017).  

  

Ändringarna i årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) innebär generellt att kraven på 

upplysningar och noter har begränsats för mindre företag. Ernst & Young AB (2017) påtalar att 

de sänkta upplysningskraven är den ändring som är mest påtaglig för de mindre företagen.  Mer 

konkret nämner Ernst & Young AB att förändringen bland annat innebär att endast upplysningar 

om medelantalet anställda nu behöver lämnas i årsredovisningen. Tidigare skulle mindre företag 

även lämna upplysningar om räkenskapsårets personalkostnader, likaså behövde de upplysa om 

könsfördelningen bland ledande befattningshavare (Prop., 2015/16:3).  Lagändringen innebär 
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även att upplysningskravet om innehav i intresseföretag och dotterföretag har upphört för 

mindre företag (Ernst & Young, 2017).  

  

Som grund för lagändringen ligger att mikroföretagens kostnader för att ta fram redovisning 

överstiger dess nytta och därför implementerades förenklingsreglerna (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2013/34/EU). Idag efter implementeringen har det ställts frågor om 

redovisningen är av tillräcklig nytta för mikroföretagets intressenter, bland annat påtalar Ernst 

& Young AB (2017) vikten av att anpassa årsredovisningen efter dess intressenter. Även om vissa 

upplysningar inte behöver lämnas längre menar Ernst & Young AB att det finns en poäng med 

att göra det ändå i det fall intressenterna önskar det. Exempel på några av mikroföretagens 

intressenter är långivare, ägare, stat och kommun samt kunder och leverantörer (Skärvad & 

Olsson, 2015). 

 

1.2 Problematisering  

Ett av syftena med redovisning är att kommunicera företagets finansiella information till 

intressenter inom och utanför företaget. Informationen ska ge ett beslutsunderlag som kan 

användas i olika hänseenden samt förmedla en tillförlitlig bild av företaget (Westermark, 2005).   

  

Redovisningen kan kopplas till bland annat två perspektiv – kostnads- och 

produktionsperspektivet samt nyttjandeperspektivet (Westermark, 2005). Ju mer information 

som lämnas desto högre blir nyttan inför beslutsfattandet (Scott, 2015). Emellertid är det 

kostsamt och betungande för företag att ta fram och sammanställa informationen, det gäller 

således att hitta en balans där kostnaden inte överstiger nyttan (ibid.). 

  

Innebörden av nytta kan skilja sig åt mellan olika intressenter. Scott (2015) menar att det finns 

ett varierande informationsbehov som behöver tillgodoses. För att tillgodose behovet använder 

man, enligt Scott, bland annat reglering av vilken mängd information som ska lämnas ut. Vidare 

påtalar Scott att reglering behövs eftersom företag är vinstmaximerande och de kostnader som 

framtagandet av information för med sig inte alltid motsvarar den nytta de erhåller. Han menar 

därför att utan reglering skulle det innebära att företagen producerade mindre information än 

den för samhället och intressentgrupperna ultimata mängden, det vill säga en underproduktion.  

  

De tidigare redovisningskraven var ofta påfrestande för de mindre företagen, i synnerhet för 

mikroföretagen (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU). Den proposition 

(2015/16:3) som ligger till grund för lagändringen påtalar att förändringarna ska leda till att de 



 

3 
 

administrativa kostnaderna minskar avsevärt. Man påpekar även att företagen inledningsvis kan 

komma att uppleva ökade administrativa kostnader med anledning av den omställning som 

lagändringen innebär. Ett första steg blir därför att ur ett företagsperspektiv undersöka huruvida 

kostnaderna har förändrats med anledning av lagändringen. I det fall företagen ännu berörs av 

inledande ökade kostnader blir frågan om det finns potential för framtida kostnadsbesparingar. 

I propositionen (2015/16:3) menar man vidare att en annan effekt av att mindre information 

behöver lämnas ut i årsredovisningarna är att företagens intressenter kan behöva inhämta 

kompletterande information om företaget för att tillgodose sina informationsbehov. Ett nästa 

steg blir därför att undersöka om så har skett.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka effekterna av sänkta upplysningskrav för mikroföretag 

och huruvida dessa har införts på bekostnad av den nytta som årsredovisningen ska ge 

intressenterna.   

  

1.3.1 Frågeställningar  

 

 Upplever de som sammanställer mikroföretagens årsredovisningar att 

kostnadsbesparingar har uppstått utifrån de sänkta upplysningskraven och finns 

potential för framtida kostnadsbesparingar?  

 

 Upplever mikroföretagens intressenter att nyttan av årsredovisningen har förändrats 

utifrån de sänkta upplysningskraven och hur påverkar det i så fall mikroföretagen? 

  

1.4 Avgränsningar  

Arbetet kommer att avgränsas till att undersöka endast de lagändringar som berör minskade 

upplysningskrav för de företag som klassificeras som mindre företag. Ytterligare en avgränsning 

har valts vilken innebär att undersökningen uteslutande inriktas på de företag som faller inom 

kategorin mikroföretag. Det vill säga mindre aktiebolag som enligt bokföringslagen (SFS 1999: 

1078) är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen i en årsredovisning. Avgränsningarna 

mynnar ut i att de redovisningskonsulter som arbetar med att sammanställa mikroföretags 

årsredovisning ingår i studien.   
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Studien ska även undersöka huruvida sänkta upplysningskrav har införts på bekostnad av den 

nytta som årsredovisningen ska ge intressenterna. Utifrån arbetets tidsram och utrymme i övrigt 

avgränsas studien till att undersöka en av mikroföretagens intressentgrupper; långivare.    

 

Vad gäller den geografiska avgränsningen avseende de två undersökningsgrupperna – 

mikroföretagens redovisningskonsulter samt mikroföretagens långivare – kommer de 

uteslutande att sökas inom Östergötlands län. Skälen till avgränsningen är dels för att vid behov 

möjliggöra ett fysiskt möte med representanter från undersökningsgrupperna, men även för att 

ha möjlighet att jämföra potentiella intressenter med de mikroföretag som återfinns i samma 

område.  
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2. Metod  

2.1 Forskningsstrategi och teoretiskt angreppssätt  

För denna studie kommer en kvalitativ forskningsstrategi att användas. Bryman och Bell (2013) 

menar att den mest utmärkande egenskapen för en kvalitativ strategi är att den till skillnad från 

den kvantitativa fokuserar mer på ord än på att samla in kvantifierbara siffror. Enligt Bryman 

och Bell finns ytterligare utmärkande drag för den kvalitativa forskningsstrategin. Bland annat 

vad gäller synen på ontologiska frågeställningar. Ontologiska frågeställningar innebär förenklat 

hur man ser på verkligheten. Det vill säga om verkligheten består av en yttre och objektiv 

verklighet eller om den istället ska ses som en konstruktion av människors handlande och 

uppfattningar. Bryman och Bell beskriver den kvalitativa strategin som en strävan efter att förstå 

den sociala verkligheten utifrån hur människor i en specifik miljö upplever och tolkar den. För 

denna studie har den kvalitativa inriktningen valts därför att studien syftar till att undersöka 

olika aktörers upplevelser av de nya förenklingsreglerna.  Utifrån upplevelserna finns sannolikt 

inte en objektiv verklighet att förhålla sig till, utan upplevelserna kan skilja sig åt. Målet är inte 

att samla in kvantifierbara siffror, istället är målet att samla in underlag för slutsatser avseende 

förenklingsreglernas påverkan utifrån ett kostnads- kontra nyttoperspektiv.   

 

Det teoretiska angreppsätt som vanligen används inom den kvalitativa forskningen är enligt 

Bryman och Bell (2013) det induktiva. Angreppssättet innebär att forskning bedrivs i syfte att 

generera ny teori utifrån de data som samlats in eller de observationer som gjorts. Inom det 

deduktiva angreppsättet är sambandet istället omvänt, enligt Bryman och Bell. Det vill säga 

teorin styr de data som samlas in och de observationer som genomförs. Även om det induktiva 

angreppssättet är det vanligaste inom kvalitativ forskning har för denna studie ett deduktivt 

angreppssätt valts. Anledningen till valet är att observationerna behöver ske utifrån redan 

befintlig redovisningsteori avseende kostnads- och nyttoaspekterna.  

 

2.2 Datainsamling    

Datainsamlingen sker genom semistrukturerade intervjuer med flertalet förarbetade frågor. 

Bryman och Bell (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som en serie allmänt 

formulerade frågor vari ordningsföljden kan skifta. Vidare förklarar Bryman och Bell att 

intervjuaren i denna metod har viss möjlighet att ställa följdfrågor och på så vis följa upp viktiga 

svar.  För att ha möjlighet att hjälpa respondenten att förstå frågan och på så vis kunna ge ett 

rättvisande svar har för denna studie intervjuer valts, istället för enkäter. Studien innefattar 
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endast ett fåtal observationer. På så sätt kan tidsåtgången begränsas eftersom kvalitativa 

intervjuer, enligt Bryman och Bell (2013) ofta är tidskrävande. Semistrukturerade interjuver är 

relevanta för denna undersökning utifrån möjligheten att ställa följdfrågor, vilket bidrar till att 

få med viktiga delar i svaret. Bryman och Bell (2013) beskriver öppna frågor utifrån att de kan 

besvaras fritt och slutna frågor utifrån att de besvaras enligt på förhand bestämda 

svarsalternativ. Intervjufrågorna i denna undersökning kommer att vara öppna. Detta för att 

kunna fånga upp respondentens syn på verkligheten och täcka in oförutsedda eller ovanliga svar, 

men även för att inte leda respondenterna i en viss riktning.   

  

För att besvara frågan som gäller huruvida de administrativa bördorna har förändrats kommer 

mikroföretagens redovisningskonsulter att intervjuas. Syftet med dessa intervjuer är även att 

inhämta svar avseende vad förändringarna berott på samt om potential för framtida 

kostnadsbesparingar finns. Utifrån nyttoaspekten kommer intervjuer hållas med 

intressentgruppen långivare. Detta för att få svar på huruvida nyttan med årsredovisningen har 

minskat samt hur det påverkar mikroföretagen, exempelvis genom ytterligare utlämnande av 

information eller sämre lånevillkor. 

 

2.3 Urvalsprocess   

Urvalet för studien kommer att göras utifrån ett strategiskt urval. Grønmo (2006) menar att 

strategiskt urval ofta används i kvalitativa studier och har sin utgångspunkt i den teoretiska 

förståelsen av det studerade samhällsförhållandet. Vidare nämner Grønmo att syftet med det 

strategiska urvalet kan vara att studera utvalda enheter för att få en helhetsförståelse av en större 

grupp. Strategiskt urval har valts därför att studien ska – med utgångspunkt i teorin – ge en 

kvalitativ beskrivning av samhällsförhållandet i en viss population. Detta genom att samla in 

täckande och framförallt relevant information från redovisningskonsulters och långivares 

upplevelser om förenklingsreglernas effekter. Resultatet av studien ska således ge en djupare 

förståelse för det specifika problemet vad gäller kostnads- och nyttoaspekterna.  

  

I denna studie ska bland annat mikroföretagens redovisningskonsulter undersökas. Ett urval om 

tre redovisningskonsulter kommer att göras genom ett strategiskt urval med inslag av målstyrt 

urval.  Bryman och Bell (2013) beskriver målstyrt urval som en metod där man strategiskt väljer 

ut de personer som är relevanta för den formulerade forskningsfrågan. Urvalet görs utifrån olika 

redovisningskonsultföretag i Östergötland som arbetar för mikroföretag. Syftet med urvalet är 

att få en täckande och rättvisande bild av effekterna av lagändringens implementering.  
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Studien undersöker en kategori av mikroföretagens intressenter. Självfallet hade det varit av 

intresse att undersöka flera av företagens intressenter och på så vis ge en heltäckande bild. På 

grund av tidsramen och studiens omfång i övrigt måste emellertid ett urval göras. Som tidigare 

nämnts har följande intressentgrupp valts ut; långivare. Det är motiverat att genom strategiskt 

urval välja långivare då de representerar en stor och viktig intressentgrupp till mikroföretagen. 

Denna intressentgrupp påverkar och påverkas av mikroföretagens handlande (Skärvad & 

Olsson, 2015). Ytterligare urval kommer därefter att göras utifrån tre långivare i Östergötland 

som har erfarenhet av mikroföretag.  

 

2.4 Presentation och bearbetning 

Enligt Bryman och Bell (2013) genererar kvalitativa studier snabbt en stor mängd data, vilket 

bland annat beror på det intervjumaterial som samlas in. Bryman och Bell förklarar vikten av att 

på ett korrekt sätt analysera materialet som samlats in. Inom kvalitativ forskning finns få 

vedertagna analysmetoder, till skillnad mot kvantitativ forskning där metoderna är mer generellt 

accepterade. Däremot finns generella strategier för hur man kan angripa dataanalysen. Bryman 

och Bell menar att kvalitativa undersökningar oftast är av iterativ karaktär, det vill säga att data 

samlas in löpande samtidigt som den analyseras. Den löpande analysen kan därför påverka 

kommande datainsamling. Empirin i denna studie kommer att samlas in utifrån en på förhand 

bestämd intervjuguide. Det går inte att utesluta att intervjuguiden ändras efter hand intervjuer 

hålls beroende på vad som framkommer i intervjuerna. Denna studie kommer därför att vara av 

mer eller mindre iterativ karaktär.  

  

En aktivitet som förekommer i de flesta kvalitativa studier i samband med att datamaterial ska 

analyseras menar Bryman och Bell (2013) är eftersökningen av olika teman. En så kallad 

tematisk analys. Enligt Bryman och Bell ses metoden som ett allmänt angreppssätt för att ta sig 

an kvalitativt datamaterial. För denna studie kommer insamlat datamaterial att presenteras 

utifrån de för studien relevanta temana, såsom kostnads- och nyttoaspekter. Detta görs i ett 

särskilt presentationsavsnitt för att öka överskådligheten av insamlat material. I analys- och 

diskussionsavsnittet bryts sedan varje tema ner ytterligare utifrån studiens hypoteser i syfte att 

finna sambandsmönster.  

 

2.5 Intervjuguide  

Utifrån intervjuguiden i bilaga 1 ska intervjuerna med redovisningskonsulterna identifiera 

huruvida det hittills har uppstått en förändrad administrativ börda för mikroföretagen, samt 
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identifiera om potential för framtida kostnadsbesparingar finns utifrån förenklingsreglerna. 

Därtill ska intervjuerna identifiera vad eventuella förändringar har berott på, men även vad en 

oförändrad administrativ börda har berott på.   

  

Intervjuguiden i bilaga 1 används även för att ta reda på om de lägre kraven på upplysningar har 

lett till minskad nytta för mikroföretagets intressenter. Särskilt anpassade intervjufrågor till 

intressentgruppen långivare har utformats. Avsikten med intressentintervjuerna är att 

identifiera hur mikroföretag påverkas av att eventuell kompletterande information behöver 

inhämtas av intressenten. Intressentintervjuerna syftar även till att utreda huruvida 

mikroföretagens villkor kan påverkas av den årsredovisningsinformation som lämnas. 

 

2.6 Metodkritik 

Tillförlitlighet, replikerbarhet och giltighet   

Tillförlitlighet, replikerbarhet och giltighet är enligt Bryman och Bell (2013) tre viktiga kriterier 

vid utövandet av en företagsekonomisk forskning. Tillförlitligheten handlar om i vilken 

omfattning resultatet av en studie skulle bli likadant om studien utfördes igen. Det vill säga att 

resultatet inte har påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga omständigheter. Replikerbarhet 

syftar till att en studie ska beskrivas så väl att undersökningen kan upprepas vid ett annat tillfälle. 

Slutligen avser giltighet att de slutsatser som har tagits fram hänger ihop med den undersökning 

som har gjorts.  

  

Bryman och Bell (2013) diskuterar huruvida de tre kriterierna – som på många sätt associeras 

med kvantitativ forskning – är överförbara till kvalitativ forskning. En lösning på överföringen 

innebär att kriterierna används utan någon större fokus på mätningar. Vidare påtalar Bryman 

och Bell att tillförlitlighet kan vara problematiskt i kvalitativa studier då det är omöjligt att fixera 

en social miljö till de förutsättningar som gällde vid den ursprungliga studien. Fenomenet 

benämner Bryman och Bell som extern tillförlitlighet. I denna studie kommer inte någon större 

vikt att läggas vid mätning då syftet inte är att ta fram exakta siffror för eventuella kostnads- och 

nyttoförändringar i samband med förenklingsreglerna. Istället är syftet att identifiera 

respondenternas tankar om eventuella förändringar. Att undersökningen skulle kunna 

genomföras igen och ge exakt samma resultat som idag – drygt ett år efter lagändringen – är inte 

troligt. De nya reglerna har sannolikt inte inarbetats fullt ut ännu och synen på reglerna kan 

komma att förändras över tid. Däremot skulle undersökningen kunna utföras igen på ett 

liknande sätt då samtliga steg i studien förklaras. Genom att förklara samtliga steg blir det 

möjligt att undvika det transparensproblem Bryman och Bell (2013) beskriver som vanligt 
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förekommande inom kvalitativ forskning. Transparensproblemet innebär att de metoder som 

används inte i tillräcklig utsträckning förklaras.   

  

Bryman och Bell (2013) diskuterar vidare urvalets giltighetsproblematik. När ett urval görs 

utifrån icke slumpmässiga grunder menar Bryman och Bell att urvalet inte kan bli representativt 

för en hel population. Vidare menar de att det till och med kan vara omöjligt att räkna ut 

populationen vid icke slumpmässiga urval. Problematiken benämner Bryman och Bell som en 

låg extern giltighet. För denna studie används det strategiska urvalet, vilket är en urvalsmetod 

som inte baseras på slumpmässiga grunder. Den valda urvalsmetoden är därför inte möjlig att 

generalisera till samtliga mikroföretag och intressenter. En sådan generalisering eftersträvas 

emellertid inte i denna undersökning, istället fokuserar undersökningen på att studera de 

upplevda effekterna av lagändringen utifrån undersökningspersonernas perspektiv. Därmed 

utgör en låg extern giltighet inte ett bekymmer.   

 

Intervjuer   

Intervjuer som undersökningsmetod kan innebära flera potentiella felkällor. Bryman och Bell 

(2013) menar att en felkälla kan innebära att respondenten vill ge en så bra bild av sig själv som 

möjligt. Respondenten ger då svar som denne tror är önskvärda eller lämpliga. Framförallt kan 

beteendet uppkomma vid frågor som rör etik och chefers beslutsfattande. För denna studie 

kommer den typen av frågor inte att ställas. Emellertid går det inte att utesluta att någon 

respondent svarar utifrån vad denne tror är ett lämpligt svar.   

 

Ytterligare en felkälla i samband med intervjuer kan enligt Bryman och Bell (2013) uppkomma 

om intervjuaren inte skriver ned respondentens exakta svar. När öppna undersökningsfrågor 

används ges respondenten möjlighet att tala länge vilket i sin tur leder till att mer information 

måste skrivas ned. Intervjuerna blir därför tidskrävande. Bryman och Bell menar att en lösning 

på den potentiella felkällan kan vara att spela in intervjuerna och på så sätt säkerställa att ingen 

viktig information förbises eller skrivs ned på fel sätt. För denna studie kommer därför 

intervjuerna – efter respondenternas samtycke – att spelas in. 

 

2.7 Etiska aspekter 

Diener och Crandalls (1978, refererad i Bryman & Bell, 2013) beskriver fyra etiska områden vad 

gäller forskningsfrågor: (1) Deltagarnas risk för skada, (2) Deltagarnas samtycke, (3) 

Inkräktande på deltagarnas privatliv och (4) Ofullständig eller felaktig information. Den första 

etiska aspekten menar Bryman och Bell (2013) är att man inte ska avslöja respondentens 
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identitet för att undvika eventuell skada eller men i samband med publiceringen av resultaten. I 

denna studie kommer respondenterna att vara anonyma och endast väsentlig och allmän 

information kommer att efterfrågas.  Den allmänna informationen efterfrågas endast för att 

säkerställa att respondenten och dess företag är relevanta för undersökningen och ingår i 

studiens urval. 

 

Samtyckeskravet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att deltagaren ska få tillgång till 

information om forskningsundersökningen och på vis kunna ge ett samtycke till att delta. I denna 

studie kommer möjliga deltagare att frivilligt kunna avgöra om de vill delta i studien. Detta efter 

att en skriftlig introduktion till studiens syfte och undersökningsområde lämnats ut. Vidare görs 

ytterligare ett muntligt förtydligande av studiens syfte och respondenternas rätt att avvika, vilket 

görs med intentionen att täcka upp för eventuella frågor som deltagaren har avseende 

deltagandet.  

  

Bryman och Bell (2013) förklarar att den tredje aspekten tar upp i vilken omfattning det är 

acceptabelt att undersöka respondenternas privatliv. Bryman och Bell förtydligar att det inte är 

acceptabelt att överträda den grundläggande rätten till ett privatliv. Ett sådant intrång på 

privatlivet avser studien inte göra då intervjuerna fokuserar på respondenternas yrkeserfarenhet 

och inte deras privatliv. 

  

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar det fjärde etiska området om att inte delge deltagarna all 

information eller att lämna felaktig information i syfte att få deltagarna att agera mer naturligt. 

Detta är ingen metod denna studie syftar till att använda. Studien undersöker effekten av 

lagändringen vilken är offentlig. För studien är det viktigt att säkerställa att respondenten 

uppfyller urvalskriterierna samt att respondenten förstår syftet med undersökningen. Att delge 

respondenterna felaktig eller icke fullständig information i syfte att få dem att agera mer 

naturligt skulle därför kunna leda till icke relevanta svar samt att de personer som intervjuas 

faktiskt inte uppfyller urvalskriterierna. 

   



 

11 
 

3. Teoretisk referensram  

3.1 Introduktion – Teoretisk referensram 

Som framgick av bakgrunden är det framförallt mindre företag som berörs av den sänkta 

upplysningsskyldigheten. Motivet till att ändra upplysningsskyldigheten för mindre företag är 

att minska deras administrativa bördor (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU). 

Emellertid krävs vid redovisningsreglering att finna en balans mellan kostnad och nytta (Scott, 

2015). Med hänvisning till studiens syfte – att undersöka effekterna av sänkta upplysningskrav 

– är det av intresse att behandla förhållandet mellan upplysningsskyldighetens kostnader och 

mikroföretagen. Teori avseende detta förhållande behandlas därför i teoriavsnitt 3.2 

"Upplysningar i årsredovisningen – ett kostnadsbesparingsperspektiv".   

 

Som upplystes om i problematiseringen kan implementeringen av lagändringen om lägre 

upplysningsskyldighet för mikroföretag medföra tillfälliga ökade kostnader (Prop., 

2015/16:3).  Studier avseende de effekter som kan uppstå vid införandet av nya 

redovisningsregler presenteras därför i teoriavsnitt 3.3 "Konsekvenser av ändrad reglering".  

  

Med ytterligare hänsyn till problematiseringen syftar årsredovisningen till att utgöra 

beslutsunderlag för företagets intressenter (Westermark, 2005). För att åstadkomma ett sådant 

beslutsunderlag är det av betydelse för företag att identifiera sina intressenter och dess 

informationsbehov (Scott, 2015). Detta angreppssätt beskrivs därför i teoriavsnitt 3.4 

"Beslutsanvändbarhet". Avsnittet syftar till att identifiera informationsbehovet hos 

intressentgruppen långivare. För att skapa ytterligare förståelse avseende långivares och 

mikroföretags inbördes relation till varandra samt hur relationen kan förändras beskriver 

teoriavsnitt 3.4.1 den så kallade "Intressentmodellen".  

 

3.2 Upplysningar i årsredovisningen – Ett kostnadsperspektiv  

Enligt Leuz och Wysocki (2016) styrs upplysningsskyldighetens omfattning av de riktlinjer och 

normer som ställs upp för redovisningen. Omfattningen av upplysningsskyldigheten styrs av 

bakomliggande faktorer, såsom ekonomiska kriser, politiska beslut eller en önskan om 

harmonisering mellan länder.  Utöver den reglerade upplysningsskyldigheten har företag 

möjlighet att lämna tilläggsupplysningar av frivillig karaktär, vilka bland annat diskuteras av 

Leuz och Wysocki samt Luft, Shields och Thomas (2016). Enligt Luft m.fl. lämnar således företag 

ofta kompletterande information i sina årsredovisningar, utöver den reglerade och traditionella 
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– såsom kostnad och resultat. Många företags finansiella rapporter består därför av en bred 

sammanlänkad finansiell- och icke finansiell information.    

 

Leuz och Wysocki (2016) menar att ett vanligt tillvägagångssätt när upplysningsskyldigheten ska 

regleras är att analysera kostnads- och nyttoaspekter. Precis som Scott (2015) diskuterar Leuz 

och Wysocki (2016) företagens incitament att producera mindre information än den mängd som 

ger maximal samhällsnytta. Något som beror på att nyttan företagen kan dra av utlämnandet 

inte är lika stor som samhällsnyttan. Regleringen ska enligt Scott samt Leuz och Wysocki därför 

syfta till att undvika en underproduktion av information. Scott och likaså Leuz och Wysocki 

påtalar att i det fall kostnaden för att ta fram informationen understiger den nytta företagen kan 

dra av utlämnandet skulle reglering inte vara nödvändig. Således innebär reglering att en viss 

lägstanivå av information lämnas ut.  

 

Redan 1980 studerade Salamon och Dhaliwal sambandet mellan företagsstorlek och 

upplysningsskyldighetens omfattning. Salamon och Dhaliwal (1980) diskuterar problematiken 

kring hur man kan gå till väga för att i viss utsträckning undanta små företag från den 

betungande upplysningsskyldigheten samtidigt som samhällets och investerarnas intressen 

skyddas. Salamon och Dhaliwal menar att små och stora företag inte verkar under samma 

ekonomiska förutsättningar. I förhållande till stora företag är små företags direkta och 

alternativa kostnader (opportunity costs) högre när den reglerade upplysningsskyldigheten ska 

uppfyllas. Bland annat menar Salamon och Dhaliwal att mindre företags 

upplysningsutlämnande ger konkurrenter en större inblick i vilka strategier ledningen använder, 

exempelvis vad gäller prissättning. En effekt som inte på samma sätt uppstår för större företag. 

En alternativkostnad för små företag kan därför innebära sämre konkurrensfördelar. Även de 

direkta kostnaderna för små företag i samband med att upplysningsskyldigheten ska uppfyllas 

är högre. Salamon och Dhaliwal påvisar bland annat bevis för att en specifik årlig blankett är mer 

kostsam att fylla i för små företag, i förhållande till deras omsättning. Salamon och Dhaliwal 

menar därför att den lagreglerade upplysningsskyldigheten är särskilt betungande för små 

företag. Vidare menar de att små företag har ett begränsat samhälls- och investerarintresse i 

jämförelse med större företag. Dessa två aspekter utgör således argument för att undanta små 

företag från viss upplysningsskyldighet.   

 

Även i nyare studier diskuteras sambandet mellan företagsstorlek och utlämnande av 

upplysningar. Likaså diskuteras den ekonomiska bördan som informationsproduktionen 

innebär. Precis som Salamon och Dhaliwal (1980) diskuterar Leuz och Wysocki (2016) direkta 

och alternativa kostnader avseende upplysningsskyldigheten och att dessa sammantaget kan bli 
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högre för små företag. Direkta kostnader beskriver Leuz och Wysocki som kostnader vilka 

uppkommer i samband med preparering, certifiering och spridning av finansiella rapporter. 

Leuz och Wysocki menar att dessa kostnader är fasta till sin karaktär och att de kan bli betydande 

för små företag. På samma sätt som Salamon och Dhaliwal (1980) påtalar Leuz och Wysocki att 

de direkta, fasta kostnaderna är högre för små företag i förhållande till stora företag. De förklarar 

förhållandet genom att stora företag drar nytta av sina stordriftsfördelar vad gäller hanteringen 

av fasta kostnader för preparering och spridning av rapporterna.   

 

Även Embong, Mohd-Saleh och Hassan (2012) menar att små företags kostnader totalt sett kan 

bli högre än endast de direkta kostnaderna för att ta fram informationen. Embong m.fl. studerar 

bland annat förhållandet mellan kostnaden på eget kapital och informationsutlämnande. När 

små företag exempelvis lämnar ut konfidentiell information kan indirekta kostnader uppstå i 

form av ökad risk utöver den generella risken att konkurrenter kan använda informationen. Den 

ökade risken för mindre företag innebär enligt Embong m.fl. dock inte att avkastningskraven på 

eget kapital förändras, något som leder till att kostnaden för eget kapital ökar. Avseende större 

företag är förhållandet istället det omvända. Embong m.fl. menar därför att mindre företag kan 

dra nytta av ett lägre informationsutlämnande, framförallt vad gäller konfidentiell information. 

Vilket de menar är en anledning till att små företag saknar incitament att lämna ut ytterligare 

information.   

 

Förhållandet mellan företagens storlek och dess upplysningsskyldighet är av vikt även i denna 

studie. Teorin pekar på att små företag dras med högre kostnader vid sammanställning och 

utlämning av upplysningar och såväl direkta som indirekta kostnader aktualiseras i tidigare 

forskning. Den nya lagändringen om att delvis undanta mindre företag från 

upplysningsskyldigheten syftar till att sänka de administrativa kostnaderna. Teorin blir således 

relevant utifrån mikroföretagens kostnadsbesparingsperspektiv.   

 

Hypotes 1: Sänkta upplysningskrav medför en minskning av såväl direkta 

som indirekta kostnader för mikroföretagen vid sammanställningen av 

redovisningen.    

 

3.3 Konsekvenser av ändrad reglering  

Enligt Leuz och Wysocki (2016) kan ny reglering föra med sig betydande kostnader och 

oavsiktliga konsekvenser. Leuz och Wysocki påtalar emellertid att den nya regleringens 

potentiella samhällsnytta behöver vägas mot implementeringens negativa konsekvenser. Luez 
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och Wysocki menar att ett vanligt tillvägagångssätt – både i samband med att ny reglering ska 

införas samt efter regleringens införande – är att göra en kostnads- och nyttoanalys.    

  

Enligt Loyeung, Matolcsy, Weber och Wells (2016) har normreglerare länge oroats av de problem 

som implementering av nya standarder eller ändring av befintliga standarder för med sig. 

Problemen kan bestå av oväntade kostnader, högre revisionskostnader eller rena bokföringsfel. 

Loyeung m.fl. beskriver dessa aspekter som implementeringsproblem. Vanligt förekommande 

är att dessa problem och kostnader uppstår under implementeringens första år, vilket de kallar 

inlärningsåret. Loyeung m.fl. påtalar att ju mer komplexa förändringar som genomförs desto 

större blir implementeringskostnaderna. Enligt Loyeung m.fl. varierar kostnaderna emellertid 

mellan olika företag men generellt drabbas de företag som rapporterar tidigt under 

implementeringsfasen av högst kostnader. De företag som rapporterar senare under 

implementeringsfasen har istället möjlighet att lära sig av de tidiga implementeringsproblemen.  

  

I denna studie uppmärksammas eventuella inledande kostnader som kan uppstå i samband med 

den nya lagändringen om lägre upplysningsskyldighet för mikroföretag. Studiet av tidigare 

forskning syftar därför till att ge en djupare förståelse för vilka utmaningar en ändrad reglering 

innebär samt vilken implementeringstid man har att vänta. Även om lagändringens syfte är att 

förenkla för mikroföretagen innebär den ett nytt sätt att arbeta på samt nya regler att förhålla sig 

till.    

   
Hypotes 2: Den nya lagändringen om sänkta upplysningskrav kan under 

det första året innebära ökade kostnader för mikroföretagen. 

 

3.4 Beslutsanvändbarhet  

Scott (2015) menar att olika intressenter har olika krav på vilken information de finansiella 

rapporterna ska innehålla. Ett sätt att angripa problematiken menar Scott är att till att börja med 

identifiera vilka som är användare av de finansiella rapporterna. Användarna kan kategoriseras 

utifrån intressegrupp. Såsom långivare, stat och ledning. Nästa steg menar Scott är att fastställa 

vilken beslutsproblematik intressenterna står inför. Att skräddarsy de finansiella rapporterna 

utifrån dessa två aspekter menar Scott gör informationen mer användbar i samband med att 

beslut ska fattas.   

 

Enligt Scott (2015) ska rapportinformationen bidra till intressenternas subjektiva bedömning 

om risker och framtida förtjänst.  Långivare utgör en av mikroföretagens intressentgrupper. 
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Långivares beslut om att låna ut pengar till företag baseras enligt Ge, Kang, Lobo och Song (2016) 

på olika aspekter, varav innehållet i de finansiella rapporterna utgör en aspekt. Ge m.fl. 

diskuterar huruvida en låg kvalitet på de finansiella rapporterna påverkar bankernas beslut om 

utlåning. De hänvisar till tidigare forskning vilken bland annat visar att en låg 

informationskvalitet på de finansiella rapporterna påverkar både de fasta och rörliga villkoren 

avseende företags lån. Ge m.fl. menar vidare att de finansiella rapporterna utgör en del av 

bedömningen om företagets kreditvärdighet. I samband med att långivarna gör sina 

bedömningar menar Abdel-Khalik (1973) att de överlag önskar en så detaljerad och omfattande 

information som möjligt eftersom sådan information inger en känsla av trygghet och 

självsäkerhet.   

 

I teorin beskrivs redovisningsinformation som ett viktigt beslutsunderlag utifrån ett 

intressentperspektiv. För bland annat långivare utgör de finansiella rapporterna ett 

beslutsunderlag för att bedöma företagets kreditvärdighet samt långivarens framtida potential 

till förtjänst, och detaljerad och omfattande information önskas.  

   

Hypotes 3A: Sänkta upplysningskrav för mikroföretag leder till ett sämre 

beslutsunderlag för bedömning av framtida förtjänst och företagens 

kreditvärdighet utifrån att mindre information tillhandahålls i de 

finansiella rapporterna.  

  

På liknande sätt som Scott (2015) diskuterar även Johansen och Plenborg (2013) betydelsen av 

att identifiera användarnas behov och efterfrågan av information i de finansiella rapporterna. 

Johansen och Plenborg menar att informationsefterfrågan indikerar i vilken omfattning 

informationen används som beslutsunderlag. För att informationen ska vara användbar behöver 

den vara relevant, vilket flertalet studier åskådliggör. Sharma och Iselin (2003) beskriver 

relevant information som information vilken kan användas i beslut. På liknande sätt beskriver 

International Accounting Standards Board (2010, refererad i Williams & Ravenscroft, 2015) 

relevant information som information vilken har kapaciteten att påverka ett beslut.   

 

Johansen och Plenborg (2013) har särskilt studerat vilken information långivare anser vara av 

störst vikt i ett beslutsunderlag. Enligt studiens resultat tenderar långivare att framförallt ha 

behov av information avseende tidigare års resultat och ställning, men även framåtblickande 

information är av intresse. Vad gäller notapparaten intresserar sig långivare främst för de noter 
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som är kopplade till balansräkningen. Huvudsakligen noter avseende finansiella instrument, 

anläggningstillgångar och nedskrivningstest av goodwill. 

 

Denna studie syftar till att fastställa hur de specifika sänkta upplysningskraven har påverkat 

långivarnas beslutsunderlag. Utifrån teorin behöver information vara relevant för att vara 

beslutsanvändbar och i litteraturgenomgången framgår att viss information är mer relevant än 

annan. 

 

Hypotes 3B: Sänkta upplysningskrav för mikroföretag förändrar inte 

beslutsunderlaget för bedömning av framtida förtjänst och företagens 

kreditvärdighet. 

 

3.4.1 Intressentmodellen 

I samband med beskrivningen av beslutsanvändbarhet påtalar Scott (2015) vikten av att 

identifiera redovisningens användare, det vill säga företagets intressenter. Skärvad och Olsson 

(2015) utvecklar intressentperspektivet ytterligare. Skärvad och Olsson beskriver intressenter 

som de aktörer som påverkar och påverkas av företagets verksamhet och deras prestation. Det 

vill säga de aktörer som har ett intresse av företaget utgör en intressent. Vidare utvecklar Skärvad 

och Olsson att relationen är ömsesidig samt att exempel på de viktigaste intressenterna för 

företag är ägare, långivare, företagsledning, kunder, anställda, leverantörer och samhället. Enligt 

Skärvad och Olsson är företagsledningen ofta desamma som ägarna i mindre företag, vilket 

förklarar dessa som en intressent i Figur 3.1. 
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Figur 3.1, Egenkonstruerad modell av förhållandet mellan företag och intressenter. 

  

Intressentmodellen speglar relationen mellan ett företag och dess intressenter. En intressent 

återfinns i företagets intressentmodell så länge den ersättning denne får är större eller lika med 

den ersättning som ges till företaget (Skärvad & Olsson, 2015). Detta gör i sin tur att företaget 

måste för sin fortlevnad kunna generera mervärde som är tillräckligt stort för att ge den 

ersättning intressenterna begär. Företagets viktigaste uppgifter enligt intressentmodellen är 

därför att skapa tillräckligt med mervärde för att överleva (ibid.).   

 

Långivare satsar kapital i företag och som motprestation vill långivaren erhålla en säkerhet för 

det utlånade kapitalet i form av ränta, därutöver krävs även att företaget påvisar att de har en 

ekonomisk stabilitet i företaget för att ha möjlighet till amortering (Skärvad & Olsson, 2015). 

Satsat kapital är en viktig del av företagen eftersom det krävs kapital för att driva företag. Kapital 

satsas av ägarna och långivare (ibid.).   

 

I denna studie ses intressentmodellen som en allmän mall som förklarar förhållandet mellan 

långivare och företag. Intressenter både påverkar och påverkas av företagen. Förhållandet består 

så länge det för intressenten finns fördelar att erhålla. Långivarens intresse för företaget består 

således så länge förväntad motprestationen är högre än utlämnad ersättning. Företag behöver 

därför påvisa en ekonomisk stabilitet. I enlighet med beslutsanvändbarhetsteorin och 

påståendet i hypotes 3A innebär det att företag behöver upplysa om den ekonomiska stabiliteten 
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i sina finansiella rapporter. Med utgångspunkt i hypotes 3A och med stöd av intressentmodellen 

härleds således hypotes 4. 

 

Hypotes 4: Vid sänkta upplysningskrav påverkar företagen 

långivarna genom att tillhandahålla mindre information om sin 

ekonomiska stabilitet och därmed avseende långivarnas förväntade 

motprestation. Vilket i sin tur påverkar företaget. 

 

3.5 Sammanfattning – Teoretisk referensram och hypoteser   

Enligt den tidigare forskning och de teoretiska modeller som har presenterats i detta avsnitt kan 

både mikroföretag och dess intressenter påverkas av en ändrad upplysningsskyldighet. Med 

utgångspunkt i lagändringen om sänkt upplysningsskyldighet har utifrån den teoretiska 

referensramen fem hypoteser formulerats vilka utgör studiens grundläggande antaganden. I 

figur 3.2 visualiseras hypotesernas påverkan på mikroföretagen. Hypotes 1 och 2 visar 

lagändringens direkta påverkan på mikroföretagen. Medan hypotes 3A och 4 påvisar den – 

genom intressenterna – indirekta påverkan på mikroföretagen. Hypotes 3B utgör däremot ingen 

påverkan varken på intressenterna eller indirekt på mikroföretagen. 

 

Figur 3.2 Egenkonstruerad sammanfattning av hypotes 1–4. 
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4. Lagstiftning  

För att skapa en grundförståelse för mikroföretagens ställning samt vilka regler de har att 

förhålla sig till kommer de grundläggande lagreglerna avseende årsredovisning att granskas. För 

att öka förståelsen för vilka praktiska och reella förändringar den ändrade 

upplysningsskyldigheten innebär kommer även de – för denna studie – viktigaste 

förändringarna att beskrivas. Utifrån studiens syfte och undersökningsområde tas endast de 

förändringar i upplysningsskyldighet som berör mikroföretag upp.  

 

4.1 Årsredovisning 

Skyldighet att upprätta årsredovisning 

6 kap. 1 § i bokföringslagen (SFS 1999:1078) anger vilka företag som ska avsluta sin löpande 

bokföring i en årsredovisning. I 6 kap. 1 § 1 p. (ibid.) anges att samtliga aktiebolag ska avsluta sin 

löpande bokföring i en årsredovisning. Enligt 6 kap. 2 § (ibid.) ska årsredovisningen utformas i 

enlighet med årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554).   

 

Årsredovisningens innehåll  

Enligt 2 kap. 1 § årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) ska en årsredovisning bestå av 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Bestämmelserna om 

balansräkningens och resultaträkningens form anges i 3 kap. (ibid.). Med utgångspunkt från 

balansdagen ska balansräkningen enligt 3 kap. 1 § (ibid.) sammanfatta och redovisa företagets 

alla skulder, tillgångar, avsättningar samt eget kapital. Resultaträkningen ska enligt 3 kap. 2 § 

(ibid.) sammanfatta räkenskapsårets alla intäkter och kostnader. De upplysningar som ska 

lämnas i noter anges främst i 5 kap. (ibid.). 5 kap. 4–24 §§ (ibid.) tar upp 

upplysningsskyldigheten för både små och stora företag, medan 5 kap. 25–48 §§ (ibid.) gäller 

endast för stora företag. Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i 6 kap. (ibid.). I 6 kap. 1 § 

(ibid.) anges att förvaltningsberättelsen ska ge ett rättvisande sammandrag av företagets 

utveckling vad gäller resultat, ställning och verksamhet. När det så krävs för att öka förståelsen 

av redovisningen ska förvaltningsberättelsen utökas med ytterligare information. 

 

4.2 Gränsvärden mindre företag samt mikroföretag 

Enligt årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) avses med större företag de företag som under vart 

och ett av de närmast två föregående åren uppfyller fler än ett av de tre gränsvärdena som är (1) 

medelantalet anställda i företaget har överstigit 50, (2) balansomslutningen i företaget har 
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överstigit 40 miljoner kronor och (3) nettoomsättningen i företaget har överstigit 80 miljoner 

kronor. Vidare nämns motsatsvis i årsredovisningslagen (ibid.) att mindre företag är sådana 

företag som inte är större företag. De mindre företagen kan kategoriseras ytterligare. En 

underkategori är de så kallade mikroföretagen, vilka inte omnämns i årsredovisningslagen 

(ibid.), men som enligt Andersson, Poldahl och Andersson (2016) innebär ett aktiebolag som har 

mindre än tio sysselsatta. I EU-lagstiftningen utvecklas definitionen något, mikroföretagen 

beskrivs där som företag vilka har mindre än tio anställda och en balansomslutning eller 

årsomsättning som är lägre än två miljoner euro (Eur-Lex, 2016). 

 

4.3 EU-direktiv 2013/34/EU och proposition 2015/16:3  

Till grund för den uppdaterade årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) som gäller från och med 

den 1 januari 2016 ligger EU-direktiv 2013/34/EU. Direktivets syfte är bland annat att förenkla 

för de minsta företagen då tidigare redovisningskrav var särskilt betungande för dessa företag. 

EU-direktivet är därför utformat i enlighet med att företagens administrativa bördor ska vara 

proportionerliga till sin nytta (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU).   

   

I den proposition (2015/16:3) som ligger till grund för lagändringen anger regeringen att sänkta 

upplysningskrav för mindre företag ska leda till lägre administrativa kostnader vad gäller 

redovisning. Enligt propositionen kan upplysningsändringarna medföra vissa ökade 

administrativa kostnader i samband med övergången till de nya reglerna. Däremot påtalar 

propositionen att de administrativa kostnaderna totalt sett kommer att minska avsevärt för 

mindre företag 

 

4.4 Ändringar i årsredovisningslagen från och med den 1 januari 2016 

I samband med uppdateringen av årsredovisningslagen förändrades reglerna för 

upplysningskrav för mindre företag, detta har medfört borttagna, ändrade och flyttade noter, 

enligt Ernst & Young AB (2017). Ernst & Young AB nämner några noter som extra intressanta 

och väsentliga, ett urval av dessa presenteras nedan. Noterna har gåtts igenom med hjälp av 

årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554), framförallt kapitel 5 vilket är det kapitel som främst 

beskriver upplysningsskyldigheten för företag. 
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4.4.1 Ändrade noter  

Långfristiga skulder   

Långfristiga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen ska tas med i 

årsredovisningen, numera behöver mindre företag emellertid inte längre lämna upplysning om 

varje skuldpost. Istället räcker det att ange en totalsumma (Ernst & Young, 2017). Bestämmelsen 

återfinns i 5 kap. 13 § årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554). Den utökade 

upplysningsskyldigheten avser nu endast stora företag enligt 5 kap. 31 § (ibid.).   

  

Anställda och personalkostnader   

Mindre företag undgår numera att upplysa om antalet kvinnor respektive män som är anställda 

hos företaget. Endast medelantalantalet anställda behöver nu upplysas om (Ernst & Young, 

2017). Bestämmelsen återfinns i 5 kap. 20 § årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554). Den utökade 

upplysningsskyldigheten gäller numera endast stora företag enligt 5 kap. 37 § (ibid.).  

  

En särskild upplysning om storleken av 1. Lön och andra ersättningar samt 2. Sociala avgifter 

med särskild uppgift om pensionskostnad behöver heller inte längre lämnas av mindre företag 

(Ernst & Young, 2017). Enligt 5 kap. 39 § i årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) gäller detta 

upplysningskrav nu endast för stora företag.  

  

Koncernförhållande   

Mindre företag behöver nu endast lämna information om moderföretaget avseende den minsta 

koncern som företaget ingår i som dotterbolag (Ernst & Young, 2017). Bestämmelsen återfinns i 

5 kap. 21 § årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554). För stora företag gäller fortfarande, enligt 5 

kap. 45 § (ibid.), att företaget ska upplysa även om den största av de koncerner som bolaget ingår 

i. 

  

4.4.2 Flyttade noter  

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  

Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter redovisas inte längre i samband med 

balansräkningen. Upplysning om dessa förbindelser och säkerheter ska i stället lämnas i en not 

(Ernst & Young, 2017). Bestämmelsen återfinns i 5 kap. 14 och 15 §§ årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554).  
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut  

Väsentliga händelser som skett efter räkenskapsårets slut men innan sammanställningen av 

årsredovisningen behöver inte längre beskrivas i förvaltningsberättelsen, utan det räcker med 

att händelsen anges i en not (Ernst & Young, 2017). Jämför 5 kap. 22 § årsredovisningslagen 

(SFS 1995: 1554) – som anger notkravet – med kap. 6 "förvaltningsberättelse" (ibid.) som inte 

längre innehåller detta upplysningskrav.  

  

4.4.3 Borttagna noter   

Aktier   

Mindre aktiebolag behöver inte längre upplysa om aktiernas kvotvärde och antal (Ernst & Young, 

2017). Jämför 5 kap. 34 § i årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) om 

aktieupplysningsskyldighet som fortfarande gäller för stora aktiebolag.  

  

Andelar i intresse- och koncernföretag   

När ett mindre företag äger andelar i ett intresse- eller koncernföretag har företaget inte längre 

någon upplysningsskyldighet om förhållandet. Innan lagändringen skulle upplysningar lämnas 

om bland annat företagets organisationsnummer, säte och namn samt bokförda värde (Ernst & 

Young, 2017). Jämför 5 kap. 29 § i årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) som säger att stora 

företag fortfarande ska ange en specifikation avseende intresse- och koncernföretag.  

  

Försäljning och inköp i koncernförhållande   

När ett mindre företag ingår i en koncern behöver företaget inte längre uppge hur mycket av 

årets försäljning och inköp som härrör från andra koncernbolag (Ernst & Young, 2017). Jämför 

5 kap. 28 § i årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) som nu gäller endast stora företag och som 

innebär att andelen försäljning och inköp som härrör från andra koncernbolag ska uppges.  
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5. Resultat  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer de empiriska resultat som inhämtats i 

samband med intervjuerna att sammanfattas och presenteras tematiskt. Resultatet från 

redovisningskonsulterna och långivarna presenteras var för sig med syfte att öka 

överskådligheten av de svar som inhämtas. Samtliga respondenter kommer att hållas anonyma. 

 

5.1 Tematisk sammanställning av intervjuer – Redovisningskonsulter 

Intervjuer har hållits med tre redovisningskonsulter från olika företag. De benämns i denna 

presentation som R1, R2 och R3.  R1 är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar på ett 

företag som bland annat upprättar årsredovisningar för mikroföretag. Denne respondent är 

därför väl bekant med mikroföretagen och dess redovisning.  R2 är redovisningskonsult och 

ägare av ett redovisningsföretag. Företaget som R2 äger har bland annat ett fåtal mikroföretag 

som kunder. Den tredje respondenten, R3, är auktoriserad redovisningskonsult med 28 års 

erfarenhet av yrket. Respondenten arbetar i ett företag som bland annat upprättar 

årsredovisning för mikroföretag.  

 

5.1.1 Kostnadsperspektivet  

R1 berättar att de utifrån lagändringen om sänkt upplysningsskyldighet inledningsvis behövde 

omarbeta de mallar som de dagligen arbetar utifrån. R1 menar att det tog några minuter att 

ändra mallarna för att passa de nu flyttade, borttagna och ändrade noterna. R3 påtalar att de 

också arbetar i mallar som programmeraren ändrar vid lagändringar och uppdateringar. Likt R1 

och R3 arbetar R2 med ett standardiserat program som uppdateras varje år. R2 menar att inga 

större förändringar har skett i arbetet med implementering av lagändringen då R2 som vanligt 

uppdaterar och laddar ner den nya programversionen.  

 

Samtliga tre respondenter berättar att det dagliga arbetet påverkas mycket marginellt av 

lagändringen. Efter att mallarna och programmen har ändrats rullar det på utifrån de nya 

reglerna. R3 medger att det tagit en aning längre tid vad gäller att hantera flyttade och ändrade 

noter. R3 berättar vidare att man första gången manuellt behöver lägga till eller flytta 

information om företaget. Informationen hänger sedan med automatiskt kommande år. R1 

menar att redovisningsarbetet inte är speciellt omfattande vad gäller mikroföretag. De ser till att 

kraven är uppfyllda därefter görs inte så mycket mer. R1 berättar därför att effekterna är mycket 

små för dessa företag och att det inte finns någon besparingspotential. R1 anser att 
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förenklingsregler för mindre företag överhuvudtaget är "akademiskt skitsnack". Det fungerar 

inte på samma sätt i verkligheten som i teorin. Förenklingsregler ger inga besparingar alls åt 

företagen. Den minimala besparingspotentialen samt omfattningen av mikroföretagens 

årsredovisning som R1 beskriver håller R2 också med om. R2 uttrycker sig som så att den enda 

skillnaden som skulle märkas är i det fall årsredovisningsskyldigheten avskaffades helt eller om 

det tidigare systemet – vilket innebar att betydligt mer skulle redovisas – återinfördes.  

 

5.1.2 Framtiden 

Ingen av respondenterna anser att lagändringen har lett till kostnadsbesparingar för 

mikroföretagen. Inte heller tror någon av respondenterna att framtiden kommer att innebära 

några förändringar vad gäller sammanställningen av redovisning. Det rullar på utifrån de nya 

reglerna och R2 påpekar att den här typen av förändring gör varken till eller från. R3 ser inte hur 

förenklingsreglerna skulle kunna innebära någon kostnadsbesparing, varken nu eller i 

framtiden. Redan idag anser R3 sig se lagändringens fulla påverkan. Bortsett från de inledande 

ändringarna R3 behövde göra anser inte R3 att några skillnader uppstått avseende den 

administrativa bördan, jämfört med tidigare år.  

 

R1 berättar i samband med frågan om hur R1 ser på framtiden och att det generellt finns två 

förhållningssätt till förenklingsregler. Ett förhållningssätt innebär att man strävar efter att 

utnyttja samtliga förenklingsregler maximalt vilket ger ett mycket svängande resultat och ett 

sämre underlag. R1 menar att man släpper aspekten rättvisande rapportering till förmån för 

förenklingsregler. Det andra förhållningssättet menar R1 innebär att målet inte är att utnyttja 

samtliga förenklingsregler, utan att fokus ligger på att framställa ett så rättvisande och korrekt 

resultat som möjligt. R1 säger sig ha detta förhållningssätt.  

 

5.1.3 Utlämnande av kompletterande information 

På frågan om respondenterna behövt lämna ut kompletterande information om mikroföretagen 

efter lagändringen svarar samtliga respondenter att de hittills inte behövt lämna ut någon 

kompletterande information. R1 menar att långivare är mikroföretagens största intressenter och 

att dessa får den information de behöver ändå, utan kontakt med redovisningskonsulten. R1 

påtalar att mikroföretagen ofta har en mycket nära relation till sina långivare. Respondenten tror 

inte att lagändringen påverkar de externa intressenterna speciellt mycket då inga väsentliga 

delar av årsredovisningen har plockats bort. R2 menar istället att inte någon är intresserad av 

mikroföretagens årsredovisning. Respondenten tillägger sedan att möjligtvis banker vill ta del 

av årsredovisningen men att bankerna inte har några större krav då de enligt R2 endast tittar på 
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sista raderna i balans- och resultaträkningen. Respondenten R3 påtalar på samma sätt som R1 

och R2 att förändringen inte är så märkbar och att intressenterna inte har ett intresse av den 

borttagna informationen. 

 

5.2 Tematisk sammanställning av intervjuer – Långivare 

Intervjuer har hållits med tre olika långivande företag. De benämns i denna presentation som 

L1, L2 och L3. De långivande företagen är av tre olika storlekar. L1 kan benämnas som det större 

företaget och arbetar med alla typer av företagskunder, såväl börsnoterade bolag som mindre 

familjeföretag, men även statliga och kommunala bolag. Respondenten som representerar L1 är 

företagsrådgivare och har arbetat 40 år i branschen. L2 kan benämnas som det medelstora 

företaget. Respondenten som representerar L2 är företagsrådgivare och arbetar med alla sorters 

företag. Från de allra minsta företagen som i princip är hobbyverksamheter till de stora 

företagen. L3 benämns som det lilla förtaget. Respondenten från L3 är VD på en liten sparbank 

som handlägger låneärenden åt alla typer av företag, inklusive mikroföretag. Respondenten från 

L3 gör inte i sitt dagliga arbete egna bedömningar i mikroföretagens låneärenden, däremot 

arbetar respondenten tillsammans med sina medarbetare med den typen av ärenden.  

 

5.2.1 Nyttoperspektivet – Årsredovisning som beslutsunderlag 

På frågan om årsredovisningen utgör ett viktigt beslutsunderlag i samband med låneärenden 

svarar samtliga tre respondenter utan att tveka "ja". Respondenten från L1 berättar att 

dokumentationskraven ständigt ökar för banker. Kraven innebär bland annat att företagets 

årsredovisning ska finnas med som bilaga i låneärendet. Både respondenten från L1 och L3 

menar att även prognoser och delårsrapporter är av vikt då årsredovisningar snabbt föråldras. 

Därför kan, enligt respondenten från L1, även delårsrapporter eller prognoser användas som 

bilagor i låneärendet.   

 

På frågan om huruvida informationen i en årsredovisning kan påverka långivarnas beslut 

förtydligar respondenten från L3 utifrån tidigare fråga att årsredovisningar är viktiga men att de 

inte är fullt ut avgörande vad gäller långivningsbeslut. Respondenterna från L1 och L2 svarar 

däremot att informationen i årsredovisningarna mycket väl kan påverka deras beslut avseende 

långivning eller samarbete med mikroföretag. Respondenten från L1 menar att framförallt 

aktiebolags dokumentation är mycket viktig.   
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När frågan ställdes om vilken information respondenterna ser som den mest centrala i 

årsredovisningarna lämnades något blandade svar. Respondenten från L1 påtalar vikten av 

förvaltningsberättelsen och dess innehåll. Ju mer utförlig förvaltningsberättelsen är desto bättre. 

Respondenten från L1 menar att det varierar vilken information företag lämnar i sin 

förvaltningsberättelse. Vissa företag ger utförlig information medan andra bara berättar vilken 

bransch de verkar inom, något som inte är tillräckligt enligt respondenten. Respondenterna från 

L2 och L3 påtalar vikten av en eventuell revisors utlåtande. Enligt respondenten från L2 är 

revisorns utlåtande avseende eventuella missade skattebetalningar av betydelse. En annan viktig 

aspekt är, enligt respondenten från L2, huruvida fordringar och skulder är styrkta av en revisor. 

Respondenten från L3 berättar att en så kallad ren revisionsberättelse är positivt, medan en oren 

revisionsberättelse är negativt, utifrån ett företagsperspektiv. Respondenten från L3 berättar att 

i det fall de använder årsredovisningar är det framförallt sista raden i resultaträkningen de tittar 

på. Även vad som har skett mellan rörelseresultat och resultat efter skatt kan vara av intresse. 

Respondenten menar att det är mellan dessa resultatrader det går att utläsa huruvida förbjudna 

lån har företagits samt hur finansiella uttag har gjorts av företagets ägare.  

 

5.2.2 Åtgärder när information saknas i årsredovisningarna 

Respondenterna tillfrågades hur de långivande företagen som respondenterna företräder agerar 

när information saknas i årsredovisningen. Samtliga tre respondenter berättar att de begär in 

kompletterande information på olika sätt. Först och främst begärs den kompletterande 

informationen in från företaget. Respondenten från L3 berättar att de några gånger efterfrågar 

informationen hos företaget, i det fall den inte tillhandahålls vänder de sig till den som sköter 

företagets bokföring. Respondenten från L2 ber företaget direkt att kontakta sin revisor som i 

sin tur kontaktar banken. Respondenten från L2 understryker att handläggningen här blir 

betydligt mer omfattande för alla inblandade parter. Det blir merarbete för banken, revisorn och 

företaget. Vad gäller respondenten från L1 vänder de sig i andra hand till eventuell revisor eller 

företagets ekonomiansvariga när information saknas.  

 

Ej tillhandhållen information  

Respondenterna fick frågan avseende hur långivningsföretagen agerar när den saknade och 

efterfrågade informationen inte tillhandahålls. Samtliga tre respondenter berättar att de inte 

stänger ner låneärendet direkt utan gör insatser att samla in den information som saknas. 

Respondenten från L1 berättar att om informationen inte tillhandahålls trots förfrågningar 

stängs ärendet ner omgående. Ingen kredit utan tillhandahållande av information. 

Respondenten från L2 understryker att de först och främst strävar efter goda kundrelationer och 
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att de därför begär in kompletterande information. På liknande sätt svarar respondenten från L3 

att de genom en nära kontakt med sina kunder kan lösa det mesta. Respondenten uttrycker sig 

enligt följande:  

 

"Vi säger aldrig nej, men att vi förlorar heller aldrig några pengar" 

 

Respondenten från L3 utvecklar resonemanget genom att berätta att de givetvis kan säga nej om 

så krävs, men att de med anledning av den nära kontakten och samarbetet med kunderna kan 

lösa det mesta, till fördel för båda parter. 

 

5.2.3 Sänkt upplysningsskyldighet – Ett långivarperspektiv 

Samtliga respondenter ställde sig frågande till de specifika förändringar som lagändringen om 

sänkt upplysningsskyldighet har medfört. Trots förtydligande från intervjuarna angående vad 

lagändringen innebär kom något tvekande svar och ingen av respondenterna bekräftade att de 

var bekanta med detta. Respondenten från L2 tror sig endast ha sett ett fåtal årsredovisningar 

som upprättats efter den 1 januari 2016. Respondenten från L3 säger sig visserligen ha sett 

sådana årsredovisningar men att ändringarna inte har spelat någon större roll för dem. I 

samband med frågan beskriver respondenten från L1 den generella vikten av att företaget 

tillhandahåller ett så utförligt underlag som möjligt till banken. Respondenten menar att det inte 

fungerar att ta bort saker ur årsredovisningen, banken kommer ändå att efterfråga uppgifterna. 

Vidare berättar respondenten att banker utför en omfattande kreditprocess och de behöver "ha 

bra på fötterna" innan de fattar ett beslut. Respondenten från L1 berättar att de på dennes 

arbetsplats är starkt emot att ta bort saker ur årsredovisningarna.  

 

På liknande sätt ombads även respondenterna från L2 och L3 att uppge den generella 

inställningen till förenklingsregler och sänkta upplysningskrav då de inte heller var helt bekanta 

med hur lagändringen har påverkat årsredovisningarna som utfärdats efter den 1 januari 2016. 

Respondenten från L2 menar att det finns en liten besparingspotential utifrån förenklingsregler. 

Banken måste ändå ta fram den information som saknas vilket slår tillbaka på företaget genom 

ökade revisionskostnader. Även respondenten från L2 är därför negativ till sänkt 

upplysningsskyldighet. Respondenten från L3 menar dock att förenklingsregler och sänkt 

upplysningsskyldighet är bra. Respondenten anser att förenklingar är bra för företagen och 

respondenten tycker inte att de som långivare har fått ett sämre underlag. Respondenten från L3 

menar att deras kunder inte alltid kan "siffror" och därför underlättar förenklingar för dem. I 

samband med denna fråga vill respondenten från L3 understryka att de är en liten sparbank som 
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inte arbetar på samma sätt som de större bankerna. L3 berättar att de större bankerna använder 

sig mer av låne-scoring, medan sparbanken mer "hänger" med sina kunder och har en mycket 

nära relation till dem.   
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6. Analys 

För att skapa en djupare förståelse för innebörden av det empiriska resultatet kommer det att 

analyseras med utgångspunkt i studiens fem formulerade hypoteser. Hypoteserna som 

utformades med hjälp av studiens centrala teoriområden – redovisningens kostnader, nytta och 

intressentpåverkan – kommer att prövas var för sig i syfte att öka överskådligheten av 

analysresultaten. Hypotesernas giltighet prövas med stöd av bakomliggande teori tillsammans 

med det empiriska resultatet från redovisningskonsulterna och långivarna. 

 

6.1 Hypotes 1: Sänkta kostnader för mikroföretag 

I studiens teoretiska referensram har frågan om att undanta mindre företag från viss 

upplysningsskyldighet belysts. Det är ett fenomen som länge har diskuterats, bland annat av 

Salamon och Dhaliwal (1980) samt Leuz och Wysocki (2016). Argument för att undanta mindre 

företag från viss upplysningsskyldighet är att små företag inte verkar under samma ekonomiska 

förutsättningar som stora företag, en sänkt upplysningsskyldighet ska därför bidra till att sänka 

små företags direkta och indirekta kostnader. Utifrån de empiriska resultat som inhämtats från 

de tre redovisningskonsulterna säger sig ingen av respondenterna ha upplevt minskade 

kostnader vad gäller årsredovisningssammanställningen för mikroföretag och samtliga tre 

vittnar om mycket små förändringar i det dagliga arbetet. De inhämtade resultaten tolkas som 

att de direkta kostnaderna inte har minskat utifrån lagändringen om sänkt 

upplysningsskyldighet. Det vill säga de kostnader som Leuz och Wysocki (2016) beskriver som 

kostnader i samband med sammanställning och certifiering av redovisningen har inte minskat, 

alternativt i mycket liten utsträckning.  

  

I den proposition (2015/16:3) som ligger till grund för lagändringen förs bland annat argument 

om att en sänkt upplysningsskyldighet minskar mindre företags administrativa bördor. I 

Europaparlamentets och rådets direktiv (2013/34/EU) – vilket föregår propositionen – påtalas 

att framförallt tidigare redovisningskrav var särskilt betungande för mikroföretag. Eftersom 

respondenterna inte har erfarit någon förändring i det dagliga arbetet går således inte att 

fastställa att de administrativa bördorna har minskat. Respondenterna menar att arbetet rullar 

på som vanligt efter att de inledande mindre förändringarna gjorts och en av respondenterna 

säger uttryckligen att det inte är någon skillnad jämfört med tidigare år. Överlag betonar 

samtliga respondenter att sådana här förändringar inte ger något större genomslag. En av 

respondenterna menar att det enda som skulle kunna förändra arbetet är om 
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årsredovisningsskyldigheten togs bort helt eller om det äldre systemet om betydligt högre 

upplysningsskyldighet återinfördes.   

  

En av respondenterna påpekar att mikroföretagens årsredovisningsarbete sällan är omfattande. 

Man ser till att de uppsatta kraven är uppfyllda, därefter görs inte så mycket mer. Samtliga tre 

respondenter berättar på liknande sätt att intresset för mikroföretagens redovisningar är 

begränsat och två av respondenterna tar endast upp gruppen långivare som mikroföretagens 

intressenter. I studiens teoretiska referensram diskuteras de indirekta kostnader som mindre 

företag i samband med en hög upplysningsskyldighet kan utsättas för. Indirekta kostnader kan 

bland annat, enligt Salamon och Dhaliwal (1980), bestå av sämre konkurrensfördelar då 

konkurrenter genom redovisningen får del av känslig information såsom prissättningsstrategier. 

Embong m.fl. (2012) beskriver istället utlämnande av konfidentiell information som en faktor 

som kan öka kostnaden på eget kapital utifrån en ökad risk. Utifrån respondenternas uppfattning 

är intresset för mikroföretagens redovisningar begränsat. Något samband kan därför i denna 

studie inte dras mellan mikroföretagen och de indirekta kostnaderna om sämre 

konkurrensfördelar eller ökad kostnad på eget kapital i samband med hög 

upplysningsskyldighet.  

  

Vad gäller framtida besparingar antyder ingen av respondenterna att några förändringar finns 

att vänta utifrån ett kostnadsperspektiv. Respondenterna ser inte att någonting kommer att 

förändras utöver de mindre implementeringsåtgärder som redan gjorts. Något som står i 

kontrast med de påståenden som görs i den proposition (2015/16:3) som ligger till grund för 

lagändringen. En av respondenterna menar att det inte fungerar på samma sätt i verkligheten 

som det gör i teorin och att sådana här förenklingsregler inte sparar något åt företagen. Huruvida 

påståendet är applicerbart på samtliga företag som enligt årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) 

faller inom kategorin mindre företag eller endast mikroföretagen är inget som i denna studie 

undersöks närmre.   

  

Enligt påståendet i hypotes 1 leder sänkta upplysningskrav för mikroföretag till sänkta 

kostnader, såväl direkta som indirekta. Ett samband mellan sänkta upplysningskrav och sänkta 

direkta och indirekta kostnader kan den empiriska undersökningen inte påvisa. Hypotes 1 ses 

därför som icke sann, vilket innebär att den förkastas. 
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6.2 Hypotes 2: Implementeringskostnader för mikroföretag  

Enligt Leuz och Wysocki (2016) kan ny reglering föra med sig betydande kostnader och 

oavsiktliga konsekvenser. De menar därför att det är av intresse att göra en kostnads- och 

nyttoanalys, både i samband med att ny reglering ska införas samt efter regleringens införande. 

Loyeung m.fl. (2016) påpekar även att det i samband med ändrade regler kan uppstå 

implementeringsproblem, såsom ökade och oväntade kostnader. I propositionen (2015/16:3) 

som ligger till grund för lagändringen betonas att de nya reglerna i samband med 

implementeringen kan föra med sig tillfälliga ökade kostnader. Utifrån det empiriska resultat 

som inhämtats från de tre redovisningskonsulterna är emellertid alla eniga om att de minskade 

upplysningskraven endast har medfört mindre förändringar i samband med 

implementeringsarbetet, med marginella kostnadsbesparingar som följd. De tillfrågade 

redovisningskonsulterna arbetar alla utifrån förhållandevis standardiserade metoder. Antingen 

arbetar de utifrån mallar eller med standardiserade program.  

  

Konsulternas förhållande till konstruktionen av mallarna och programmen skiljer sig något åt 

mellan respondenterna.  En av respondenterna ändrade sina mallar själv i och med den 

uppdaterade årsredovisningslagen. Respondenten menar att det därför tog några minuter att 

sammanställa den nya mallen. Medan en annan respondent får en ny version av programmet 

varje år, vilket innebär att respondenten inte har upplevt någon tidsförändring eller 

kostnadsförändring, då den nya versionen av programmet används som vanligt. Vad gäller det 

löpande arbetets påverkan i samband med implementeringen av de nya mallarna och 

programmen anser respondenterna överlag att endast mindre förändringar har uppstått vid 

sammanställningen av årsredovisningen för mikroföretag. Endast första gången informationen 

i de flyttade och ändrade noterna skulle sammanställas tog det något längre tid.    

   

Beroende på hur man arbetar förekommer således mindre implementeringsåtgärder i samband 

med att en ny mall ska utformas eller när en ny programversion ska börja användas. Vidare är 

samtliga respondenter överens om att det uppstår vissa mindre kostnader för att första gången 

sammanställa informationen på rätt plats i årsredovisningarna. Dessa åtgärder och kostnader 

kan liknas med det Loyeung m.fl. (2016) beskriver som implementeringskostnader. Loyeung 

m.fl. poängterar att det är ett vanligt förekommande problem som framförallt uppstår under 

implementeringens första år. Det empiriska resultatet tyder således på dessa 

implementeringskostnader förekommer då det endast rör sig om tillfälliga kostnader vilka inte 

är återkommande nästkommande år. Respondenterna beskriver dock samtliga 

implementeringsåtgärder och implementeringskostnader som mycket små.   
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Enligt påståendet i hypotes 2 kan lagändringen om sänkta upplysningskrav under det första året 

innebära ökade kostnader för mikroföretag. Utifrån det empiriska resultatet kan denna studie 

fastställa att företagen inte har påverkats i någon större utsträckning av 

implementeringskostnader i samband med ändrade upplysningskrav. Implementeringen har 

emellertid medfört en del mindre förändringar det första året, även om förändringarna inte är 

av någon betydande karaktär. Hypotes 2 bekräftas därför till viss del.    

   

6.3 Hypotes 3A och 3B: Påverkan på långivarnas beslutsanvändbarhet  

I studiens teoretiska referensram belyses de finansiella rapporternas betydelse utifrån ett 

beslutsanvändbarhetsperspektiv. Enligt bland annat Scott (2015) har olika intressenter olika 

önskemål om vilken information de finansiella rapporterna ska innehålla. Den gemensamma 

nämnaren för önskemålen innebär emellertid att rapportinformationen ska utgöra ett stöd för 

intressenternas subjektiva bedömning om risker och framtida förtjänst. För att angripa 

problematiken menar Scott att man dels behöver identifiera vilka som använder 

årsredovisningen som beslutsunderlag men även fastställa vilken beslutsproblematik de står 

inför. I denna studie har långivare identifierats som en av mikroföretagens intressentgrupper, 

vilka utgör den – utöver mikroföretagen – primära undersökningsgruppen i studien.    

   

Långivares beslut om att låna ut pengar till företag baseras enligt Ge m.fl. (2016) på olika 

aspekter, varav innehållet i de finansiella rapporterna utgör en aspekt. Samtliga av 

respondenterna från de tre långivande företagen har påtalat årsredovisningar som ett viktigt 

beslutsunderlag, om än i varierande utsträckning. De respondenter som företräder de stora- och 

mellanstora långivningsföretagen menar att årsredovisningar mycket väl kan påverka deras 

beslut om långivning till mikroföretag, medan respondenten från det lilla långivningsföretaget 

inte ser årsredovisningar som lika avgörande vad gäller beslut, istället påtalar respondenten från 

det lilla långivningsföretaget vikten av en mycket nära kontakt med företaget.    

   

Enligt Scott (2015) skulle den ultimata lösningen vara att skräddarsy de finansiella rapporterna 

efter intressenternas olika intresseområden. Vad gäller långivarnas intresseområden har något 

skilda svar inkommit avseende vilka delar av de finansiella rapporterna som är av störst vikt för 

dem. En av respondenterna säger att framförallt sista raden i resultaträkningen är av intresse, 

något som ligger i linje med Johansens och Plenborgs (2013) konstaterande om att långivare 

bland annat önskar information om tidigare års resultat. De andra respondenterna understryker 

vikten av förvaltningsberättelse och revisors utlåtande.  Ingen av respondenterna har påtalat 

noterna som betydande i samband med granskningen av årsredovisningar, vilka är centrala i 
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samband med lagändringen om sänkt upplysningsskyldighet. Det empiriska resultatet styrker 

Johansens och Plenborgs (2013) påstående om att viss information är av större vikt för långivare 

än annan.    

   

Enligt Ge m.fl. (2016) påverkar de finansiella rapporternas kvalitet bankernas beslut om 

långivning till företagen och rapporterna utgör en del av bedömningen avseende företagens 

kreditvärdighet, framförallt kan en låg informationskvalitet påverka beslutet om utlåning. Två 

av de tillfrågade långivarna i denna studie stöder till viss del Ge m.fl.:s påstående då de berättar 

att de ställer sig negativa till att ta bort saker ur de finansiella rapporterna. De menar att de ändå 

behöver begära in den information som saknas, främst från företaget. Svaren kan sättas i 

samband med Abdel-Khaliks (1973) förklaring om att långivare önskar omfattande information 

då sådan information inger en känsla av trygghet och självsäkerhet.    

   

Emellertid är nu upplysningsskyldigheten sänkt för samtliga mikroföretag, något som 

respondenterna från långivningsföretagen inte har varit bekanta med. Trots att de i viss 

utsträckning har stött på årsredovisningar som upprättats efter lagändringen har de inte 

reflekterat över de specifika förändringarna. Enligt Ge m.fl. (2016) utgör de finansiella 

rapporterna en del av bedömningen av företagets kreditvärdighet. Att respondenterna inte är 

bekanta med de noter som har tagits bort eller ändrats kan kopplas till Sharma och Iselins (2003) 

förklaring om att information ska vara relevant för att vara användbar. De borttagna och ändrade 

noterna har inte beaktats av respondenterna, vilket kan ses som att de inte är relevanta som 

beslutsunderlag för att avgöra företagets kreditvärdighet. Vad gäller det lilla 

långivningsföretaget utgör årsredovisningar inte den primära informationskällan, därför 

innebär lagändringen heller inte någon förändring i bedömningen av företagens kreditvärdighet. 

Vilket styrks av respondentens påstående om att de efter lagändringen inte har fått ett sämre 

underlag.    

   

Utifrån ovanstående resonemang är det möjligt att påstå att de specifika ändrade 

upplysningskraven inte påverkar långivarnas beslutsunderlag. Påståendet styrks ytterligare av 

att redovisningskonsulterna berättat att inga väsentliga delar är borttagna ur årsredovisningarna 

och att ändringarna därför inte påverkar de externa intressenterna.     

   

Enligt påståendet i hypotes 3A leder sänkta upplysningskrav för mikroföretag till ett sämre 

beslutsunderlag för långivarnas bedömning av framtida förtjänst och företagens kreditvärdighet 

eftersom mindre informationen tillhandahålls i de finansiella rapporterna. Enligt påståendet i 
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hypotes 3B innebär sänkta upplysningskrav för mikroföretag däremot inte ett förändrat 

beslutsunderlag då ingen relevant information är borttagen. Ett samband mellan de specifika 

sänkta upplysningskraven och dess påverkan på långivarnas beslutsunderlag har inte kunnat 

urskiljas. Däremot har två av tre långivare bekräftat att de finansiella rapporterna mycket väl 

kan påverka deras beslut om långivning, samma långivare ställer sig även negativa till sänkta 

upplysningskrav. Trots dessa påståenden har respondenterna inte varit bekanta med den nya 

lagändringen och de har heller inte uppgett att de använder sig av årsredovisningarnas noter 

som främsta beslutsunderlag. Utifrån långivarnas uttalanden och agerande, samt med stöd av 

redovisningskonsulternas påståenden om att inga viktiga delar är borttagna ur 

årsredovisningarna, förkastas därför hypotes 3A. Däremot är det möjligt att bekräfta hypotes 3B. 

De sänkta upplysningskraven har inte påverkat långivarnas nytta av årsredovisningarna som 

beslutsunderlag då informationen som har tagits bort eller ändrats inte är relevant för 

långivarna. 

 

6.4 Hypotes 4: Påverkad intressentrelation 

I studiens teoretiska referensram illustreras intressentmodellen vilket är en modell som ur ett 

företagsperspektiv betonar vikten av företagets intressenter. Enligt Skärvad och Olsson (2015) 

är förhållandet baserat på prestation och motprestation. Vidare påpekar Skärvad och Olsson 

betydelsen av att företaget lämnar rätt ersättning till intressenten för att intressentintresset ska 

bestå. Intressentgruppen långivare satsar kapital i företaget, som motprestation vill de ha 

säkerhet på ekonomisk stabilitet för att kunna säkerställa att företaget har möjlighet att betala 

ränta och amortering. Utifrån det empiriska resultatet är alla respondenter eniga om man i första 

hand begär in kompletterande information i det fall otillräcklig information lämnas angående 

bedömningen av företagets stabilitet. Detta för att värna om kundrelationen samt bibehålla 

intressentförhållandet då det gynnar båda parterna.  

 

Ge m.fl. (2016) menar att de finansiella rapporterna utgör en viktig del för att bedöma företagets 

kreditvärdighet. Utifrån studiens empiriska resultat kan fastställas att två av tre respondenter 

använder sig av årsredovisningar för att bedöma företagets stabilitet. De två respondenterna 

menar att när företagens sammanställda årsredovisning inte tillhandahåller de betydande 

upplysningar som långivarna söker måste företagen komplettera med ytterligare information. 

Något som en av respondenterna påpekar ger merarbete åt alla inblandade parter, inte minst för 

företagen. Således bidrar merarbetet till minskad nytta för företagen. En av respondenterna 

menar att banken likväl måste ta fram den information som saknas vilket slår tillbaka på 

företaget genom bland annat ökade revisionskostnader. Den tredje långivaren som representerar 
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det lilla långivningsföretaget menar att de inte använder sig av årsredovisningar i 

långivningsärenden på samma sätt som de stora bankerna gör. Därför ser inte respondenten att 

upplysningskraven påverkar deras kunder (mikroföretagen) genom indirekt mindre nytta. 

  

En respondent menar hypotetiskt att om informationen inte är tillräcklig och informationen inte 

tillhandahålls trots förfrågningar stängs ärendet ner omgående. Ingen kredit ges utan 

tillhandahållande av information. Påståendet sätts i relation till Skärvad och Olssons (2015) 

beskrivning av intressentteorin. Enligt Skärvad och Olsson består intressentintresset så länge 

den erhållna prestationen är större än den givna. När information inte tillhandahålls från 

företaget till långivaren kan långivaren inte bedöma sin erhållna prestation. Om långivaren inte 

kan bedöma sin erhållna prestation uteblir förhållandet, vilket i sin tur leder till minskad nytta 

för mikroföretaget genom att de går miste om sin behållning, det vill säga kapitalet.   

 

Hypotes 4 syftar till att undersöka om mikroföretagen indirekt påverkas av lägre 

upplysningskrav utifrån långivarnas förändrade nytta av årsredovisningen som beslutsunderlag. 

Något samband mellan långivarnas förändrade nytta av årsredovisningen utifrån de specifika 

upplysningsändringarna och en indirekt påverkan på mikroföretagen har inte kunnat fastställas 

i denna studie. Tidigare har noterats att lagändringen om sänkt upplysningsskyldighet i 

årsredovisningarna inte har förändrat beslutsanvändbarheten för långivarna, hypotes 3A har 

därför förkastats. Med anledning av att hypotes 4 är härledd ur hypotes 3A kommer även hypotes 

4 att förkastas. Eftersom denna undersökning påvisar att beslutsanvändbarheten av 

årsredovisningarna inte har förändrats kan varken intressentrelationen eller den indirekta 

nyttan för mikroföretagen påverkas.  

 

På det teoretiska planet kan dock studien åskådliggöra att i det fall långivare upplever en 

minskad nytta av beslutsunderlaget påverkar det mikroföretagen indirekt. 
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Avslutande reflektion 

Denna studie har syftat till att undersöka effekterna av lagändringen om sänkta upplysningskrav 

för mindre företag som trädde i kraft den 1 januari 2016.  I den proposition (2015/16:3) som 

ligger till grund för lagändringen samt enligt studiens teoretiska referensram ska sänkta 

upplysningskrav leda till sänkta administrativa bördor och kostnader för mindre företag så att 

de mer står i proportion till sin nytta. Enligt denna studie har lagändringen inte fört med sig 

några förändringar i administrativa bördor och kostnader för mikroföretagen. I studien kan 

heller inte urskiljas någon potential för framtida kostnadsbesparingar. 

Undersökningspersonerna har förklarat det med att besparingspotentialen för den här typen av 

ändring är mycket liten. I propositionen (2015/16:3) menade man även att lagändringen kunde 

föra med sig implementeringskostnader. Sådana implementeringskostnader diskuteras även i 

studiens teoretiska referensram. Utifrån den undersökning som gjorts har konstaterats att vissa 

implementeringskostnader har uppstått, om än i mycket liten omfattning. De respondenter som 

ingått i studien bekräftar att det rör sig om implementeringsåtgärder vilka inte är återkommande 

nästa år.    

   

En andra del av studiens syfte har varit att undersöka hur de sänkta upplysningskraven har 

påverkat den nytta som årsredovisningarna ska ge intressenter samt hur en nyttoförändring 

påverkar mikroföretagen. Enligt studiens teoretiska referensram utgör årsredovisningar ett 

viktigt beslutsunderlag. Långivare behöver framförallt årsredovisningsinformationen för att 

bedöma företagets ekonomiska stabilitet samt sin egen framtida förtjänst. Denna studie 

bekräftar att årsredovisningar utgör ett viktigt beslutsunderlag, åtminstone i två av tre fall. Att 

företagen tillhandahåller tillräckligt med information är överhuvudtaget centralt vad gäller 

förhållandet mellan långivare och företag. Studien kan däremot inte bekräfta att de sänkta 

upplysningskraven har påverkat långivarnas beslutsunderlag. Påståendet grundas i att 

långivarna inte har varit medvetna om vilka förändringar som gjorts, trots att de i viss 

utsträckning har granskat årsredovisningar som upprättats efter lagändringen. Det innebär att 

långivarna inte har påverkats av förändringarna i samband med att de fattar beslut, därmed har 

ändringarna ingen betydelse för dem. Påståendet styrks även av redovisningskonsulternas 

förklaring om att inga väsentliga delar av årsredovisningen – ur ett intressentperspektiv – har 

tagits bort. Eftersom långivarnas beslutsunderlag inte har påverkats av de sänkta 

upplysningskraven kan heller inte intressentrelationen påverkas utifrån detta. Därför påverkas 

inte mikroföretagen indirekt av en, hos långivarna, förändrad nytta av årsredovisningen.       
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Som framgår i figur 7.1 nedan har hypotesernas inverkan på mikroföretagen förändrats något 

sedan förhållandet presenterades i studiens teoretiska referensram. Till att börja med har 

hypotes 1 förkastats då inga sänkta kostnader i samband med lagändringen har identifierats i 

studien, således utgör hypotes 1 ingen påverkan på mikroföretagen. Vissa 

implementeringskostnader har identifierats i studien, om än i liten omfattning. Därav uppstår 

en viss påverkan på mikroföretagen, vilket visualiseras med den tunna blå pilen. Vad gäller 

hypotes 3A och 4 kan inget samband i studien urskiljas mellan den faktiska lagändringen och 

dess påverkan på beslutsanvändbarhet och intressentrelation. Därför har hypotes 3A och 4 

förkastats och som synes i figur 7.1 finns ingen påverkan på varken intressenterna eller indirekt 

på mikroföretagen. Hypotes 3B, vilken har bekräftats i studien utgör – precis som tidigare – 

ingen påverkan på varken intressenterna eller indirekt på mikroföretagen. 

 

 

Figur 7.1 Egenkonstruerad omarbetning av hypotespåverkan 
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7.2 Slutsatser  

Denna undersökning av redovisningskonsulters och långivares upplevelser kring lagändringen 

om sänkt upplysningsskyldighet har mynnat ut i fyra slutsatser.  Studiens första slutsats innebär 

att lagändringen om sänkta upplysningskrav inte har gett någon kostnadsbesparing för 

mikroföretagen. Någon potential för framtida kostnadsbesparingar utifrån lagändringen finns 

heller inte för dessa företag. Studiens andra slutsats konstaterar att vissa 

implementeringskostnader har uppstått för mikroföretagen i samband med lagändringen, dock 

i liten skala. Studiens tredje slutsats fastställer att de sänkta upplysningskraven inte utgör någon 

påverkan på intressentgruppen långivares nytta av mikroföretagens årsredovisningar. 

Konstaterandet leder till studiens fjärde slutsats, vilken innebär att lagändringen inte medför 

någon indirekt påverkan på mikroföretagen eftersom intressentrelationen mellan långivare och 

mikroföretag inte har förändrats. 

 

7.3 Kunskapsbidrag  

Denna studie har undersökt effekterna av lagändringen om sänkta upplysningskrav som trädde 

i kraft den 1 januari 2016. Då lagändringen är ny och studien presenterar effekten av 

lagändringen drygt ett år efter implementering finns det en forskningslucka vilken denna studie 

kommer att täcka. Studien bidrar även till att komplettera befintlig forskning avseende 

lagstiftningens implementering och legitimitet.     

  

Att följa upp propositioner och lagändringar ligger i alla medborgares intresse. Studien bidrar 

med att följa upp huruvida effekterna av lägre upplysningskrav i praktiken skiljer sig från vad 

som antagits i förarbeten och proposition. Studiens uppföljning är en del av legitimitetsaspekten 

och bidrar till att förklara samhällsnyttan av den nya lagändringen.   

  

Studien har ökat medvetenheten om hur implementeringen av förenklingsregler – både direkt 

och indirekt – har påverkat mikroföretagen och deras redovisning. Studien är av intresse för de 

som berörs av lagändringen. Det vill säga mikroföretag och dess intressenter, framförallt 

långivare vilka denna studie har undersökt. Studien ger en inblick i hur företag har reagerat och 

vilken betydelse lagändringen har fått. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har uteslutande fokuserat på mikroföretag och långivare i Östergötlands län. 

Studien har begränsats till att undersöka sammanlagt sex undersökningsobjekt, tre 

redovisningskonsulter och tre långivare. Inför framtida forskning är det därför av intresse att 

undersöka effekterna av de sänkta upplysningskraven utifrån motsvarande grupper i andra delar 

av landet. I en studie med utökad tidsram kan även fler undersökningsobjekt ingå, vilket skulle 

ge ytterligare infallsvinklar. En annan intressant aspekt inför framtida forskning är att låta andra 

intressentgrupper än långivare ingå i undersökningen. Förslagsvis stat eller leverantörer.   

 

I denna studie har de utvalda objekten undersökts vid en tidpunkt, våren 2017. Undersökningen 

har utförts drygt ett år efter lagändringen om sänkta upplysningskrav trädde i kraft. Av intresse 

för framtida studier är därför att upprepa undersökningen några år framåt i tiden. På så sätt blir 

det möjligt att granska lagändringens fulla effekt samt i vilken riktning implementeringen har 

utvecklats.   

 

Denna studie har helt fokuserat på mikroföretag. Förvisso ingår mikroföretagen i gruppen 

"mindre företag" enligt årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554), men de agerar under särskilda 

förutsättningar. Enligt det empiriska materialet är årsredovisningsarbetet inte är särskilt 

omfattande för mikroföretag. Årsredovisningslagens (SFS 1995: 1554) gränsvärden 

kategoriserar en bred grupp företag som mindre företag. En intressant aspekt inför kommande 

studier är därför att undersöka företag som enligt gränsvärdena kvalificerar sig som mindre 

företag, men som är betydligt större än mikroföretagen samt har en mer omfattande 

årsredovisning. Förslagsvis kan man undersöka mindre företag som använder sig av K3-

regelverket.   

 

Slutligen belyses att årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) – från och med den 1 januari 2016 – 

har ändrats på fler områden än endast avseende upplysningsskyldigheten. Bland annat har 

utdelningsmöjligheterna inskränkts för de företag som använder K3-regelverket och som väljer 

att använda sig av aktiveringsmodellen för utvecklingsutgifter vid egenupparbetade immateriella 

tillgångar (PWC, 2016). Hur denna inskränkning har påverkat mindre företag kan därför utgöra 

ytterligare ett uppslag för framtida forskning. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

  

Till redovisningskonsulter   

  

 Vilken yrkesroll har du och vilka företag arbetar du med?   

 

 Hur berörs du i ditt arbete av den nya lagändringen om lägre upplysningskrav?  

 

 Upplever du att de administrativa bördorna/kostnaderna har förändrats i samband med att 

mikroföretagens årsredovisningar sammanställs? På vilket sätt? 

 

 Vad har en eventuell förändring i det administrativa arbetet berott på?    

 

  Har du/ni efter lagändringen trädde i kraft blivit tillfrågade om att lämna ut kompletterande 

information om mikroföretag? Vilken information i så fall?   

 

  Hur ser du på eventuella förändringar av de administrativa bördorna i framtiden utifrån 

lagändringen?   

 

 



 

 

 

Bilaga 1  

 

Till långivare   

  

 Vilken roll har du på banken och vilka företag arbetar du med? 

 

 Upplever ni som långivare att mikroföretagens årsredovisningar utgör ett viktigt 

beslutsunderlag?  

 

 Påverkar årsredovisningsinformationen era beslut om samarbete med mikroföretag och/eller 

långivning till dem?   

 

 Upplever ni att lagändringen om lägre upplysningsskyldighet har medfört ett förändrat 

beslutsunderlag?   

 

  Vilken information grundar ni era beslut på? finns den informationen ni söker med i 

årsredovisningarna nu?   

 

  Vad blir följden av att information saknas?   

 

  Har ni behövt samla in ytterligare information för beslutsunderlag? Var har ni i så fall vänt er 

då?  

 

  Vilken är din generella uppfattning om sänkta upplysningskrav?  

Tilläggsfråga som utformades med anledning av att långivarna inte var helt bekanta med vilka 

specifika förändringar som lagändringen innebär.  

 


