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Sammanfattning: 
 
Titel:  Speglingen av organisationers egenintresse i remissvar – En studie 

av yttranden över fyra av Statens Offentliga Utredningar  
 
Ämne/Kurs:  FEK, Magisteruppsats, VT 2009, 30 hp  
 
Författare:   Emilie Lindgren och Inara Rudko   
 
Handledare:  Besrat Tesfaye och Karl Gratzer  
 
Nyckelord:  Egenintresse, allmänintresse, organisation, organisationsteori, 

remissvar 
 
Syfte: I föreliggande uppsats utgår vi från att organisationers intressen 

styr deras beteende/agerande. Därav syns det möjligt att utifrån det 
beteende/agerande som kommer visas i remissvaren dra slutsatser 
om organisationers intressen. Syftet med föreliggande uppsats är 
att kartlägga egenintressen hos de organisationer vi kommer att 
undersöka  

 
Metod:  Författarna har gjort en kvalitativ och kvantitativ studie av 

remissvar.  
 
Teoretiskt perspektiv:  Till grund för studien ligger organisationsteorier som fokuserar på 

organisationers egenintresse.  
 
Empiri:   Information är hämtat från fyra SOU vilka är Ny aktiebolagslag, 

Internationell redovisning för svenska företag, Avskaffandet av 
revisionsplikten för små och medelstora företag, till dessa SOU har 
inkommit med 310 remissvar av dessa har vi studerat 59. Vidare 
har vi hämtat information om remissinstanserna på deras hemsidor. 
Information som arbetsuppgift, verksamhet och mål.  

 
Slutsatser:    I litteraturen har vi funnit, som nämnts, att organisationer har tre 

egenintressen som vi definierar som generella egenintressen 
nämligen intresset för överlevnad, resurser och makt. Vi har 
funnit vad vi tror ytterligare ett generellt egenintresse hos 
organisationer nämligen intresset att undvika kontroll och 
insyn. Det var möjligt att dela in organisationerna 
(remissinstanserna) i grupper med hög intressegemenskap inom 
respektive grupp samtidigt som intressegemenskapen mellan 
grupperna var låg. Detta ger ett empiriskt stöd Dimaggios och 
Powells teori som säger att organisationer inom specifika områden 
är lika. Det innebär att det är möjligt att studera organisationers 
intresse utan att man studerar det enskilda individernas i en 
organisation. Vi fann att ägarens intresse såsom uttryckt i 
arbetsuppgift, verksamhet och mål för organisationen är viktiga 
faktorer som påverkar organisationens intressestruktur. Vi fann 



4 

 

också indikationer dock otydliga att allmänintresset har betydelse 
för organisationers egenintressen. Vi fann även ett intresse att 
skydda den egna marknaden vilket kan relateras till det generella 
intresset av resurstillflöde enligt Pfeffers och Salanciks teorier om 
resursberoende.  
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Abstract 
Title:  The reflection of the self-interest of organizations in the opinions - a study of the 

opinions on four of the Swedish Public Investigations  

 Subject: FEK, Master thesis, VT 2009, 30 hp  

Author:  Emilie Lindgren and Inara Rudko  

Supervisor:  Besrat Tesfaye and Karl Gratzer  

Keywords:  self-interest, public interest, organization, organization theory, responses 

Objective:  In this thesis, we assume that the organizations' interests are governing their 
behavior / positions. It seems possible to draw conclusions about organizations' 
interests on the basis of the behavior / positions that will appear in the given 
opinions on Swedish Public Investigations. The purpose of this thesis is to 
identify self-interests of the studied organizations as they appear in their given 
opinions.  

Method:  The authors have made a qualitative and quantitative study of the opinions 

Theoretical 

perspective:  The basis of the study is the organization theories that focus the self-interest of 
organizations.  

Empiric:  Information is taken from four Swedish Public Investigations: the New 
Company Act, International Accounting for Swedish companies, Abolition of 
the audit requirement for small and medium sized enterprise and Simplified 
accounting. Altogether 310 opinions have been given on these, out of which we 
have studied 59. Furthermore, we have collected information on tasks, activities 
and objectives from the websites of the opinion giving organizations.  
 
Conclusions: In the literature, we found, as mentioned, that organizations have 
three self- interests which we define as general self-interests. They are the 
interest in survival, resources and power. We have found - what we believe – an 
additional general self-interest of organizations, namely the interest to avoid 
accountability and transparency. It was possible to divide the organizations into 
groups with high community of interest within each group while the community 
between the groups was low. This provides an empirical support to Dimaggio’s 
and Powell’s theory which says that organizations in specific areas are similar. 
This means that it is possible to study the interest of organizations, without 
studying the individuals in an organization. We found that the owner's interest 
as expressed in tasks, activities and objectives of the organization are important 
factors affecting the organization's interest structure. We also found indications - 
however unclear - that the public interest has an impact on the organizations' 
self interests. We also found an interest to protect its own market which can be 
related to the general interest of resource influx under Pfeffers and Salanciks 
theories of resource dependence. 
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt introducerar vi läsaren till ämnet. Vi börjar med en redogörelse av 
Regeringens remissförfarande för att skapa förståelse för läsaren. Därefter diskuteras 
forskningsproblemet, samt syfte och frågeställningar.  

1.1 Regeringens remissförfarande  
I denna uppsats kommer ett antal remissvar att studeras. Det underlättar förståelsen för en 
läsare som inte är bekant med Regeringens remissförfarande att bli informerad om detta. 
Därför gör vi nedan en kort beskrivning av Regeringens remissförfarande. 

I figuren 1 visar vi förenklat i ett flödesschema hur remissförfarandet är infogat i Regeringens 
beslutsprocess.    

Figur 1 Regeringens remissförfarande  

 
Källa: Egen bearbetad figur 

Många beslutsproblem, som Regeringen har, vill Regeringen få ordentligt utredda innan den 
formulerar sina förslag till Riksdagen. Regeringen tillsätter därför en kommitté som består av 
experter, tjänstemän och politiker för att göra en sådan utredning.1 Det är vanligt att experter 
och sakkunniga hämtas från organisationer som senare blir inbjudna till att avge yttrande på 
utredningen.2 Kommitténs arbetsuppgift definieras av Regeringens riktlinjer vilka kallas 
kommittédirektiv. Dessa beskriver problem som ska analyseras och lösas och anger också 
tidsramarna.3   

När en utredning eller kommitté som Regeringen, har tillsatt, inkommer med ett betänkande 
publiceras den i en skriftserie som heter Statens offentliga utredningar (SOU). Dessa 
numreras med årtalet då den överlämnas samt ett numer. Numreringen sker efter den 

                                                            
1 http://www.riksdagen.se 
2 Green (1996). 
3 http://www.riksdagen.se 
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kronologiska turordning som SOU kommer. När en SOU har lämnats in till Regeringen ber 
den ett antal remissinstanser om att avge yttranden.  Regeringen väljer ut remissinstanserna så 
att de ska representera i princip alla intressenter till den berörda frågan. Varje organisation 
och varje enskild individ har rätt att avge ett yttrande även om de inte inbjudits av 
Regeringen. Bland yttranden över SOU återfinns yttranden som avgetts av ej inbjudna 
organisationer.  

När remissinstanserna inkommit med sina yttranden till Regeringen väger den in 
remissinstansernas ställningstagande och argumentation tillsammans med information från 
andra källor som till exempel tidningar och politiska diskussioner, när den formulerar sitt 
förslag till Riksdagen (Regeringens proposition).4  

Remissvaren brukar innehålla avstyrkande eller tillstyrkande på olika delförslag samt en 
argumentation baserad på antagna konsekvenser. 

1.2 Problemdiskussion   
En organisation har flera olika intresseområden och ett av dem är intresset för förändringar i 
regelverken. Detta intresse kommer till uttryck i organisationers aktiviteter och beteenden i 
samband med till exempel beslut om lagändringar. Organisationsforskares fokus är starkt 
inriktat mot detta intresseområde. I beslutsprocesserna som leder till lagändringar medverkar 
både privata och offentliga organisationer med syftet att påverka lagstiftarens beslut. Enligt 
Jutterström kan man påverka lagstiftarens beslut antingen genom ett formellt eller genom ett 
informellt deltagande.   

Enligt honom kan formella deltagandet ske genom två kanaler parlamentariska kanaler och 
korporativa I den parlamentariska kanalen medverkar medborgare som är aktiva inom 
politiska partier. I den korporativa kanalen deltar bland annat paraplyorganisationer, 
myndigheter, ideella föreningar mm. En vanlig kategori av paraplyorganisation är 
branschorganisationer. För de organisationer som är inbjudna att delta innebär den 
korporativa kanalen att deras deltagande sker under strukturerade former.5 Remissförfarandet 
är ett exempel på en korporativ kanal med stor betydelse.  

Remissförfarandet är en viktig del i de parlamentariska processer som leder fram till ny 
lagstiftning. Syftet med remissförfarandet är att ge alla parter som berörs av ett lagförslag och 
alla organisationer och individer som har expertkunnande inom de områden som berörs av 
lagförslaget ska ha en möjlighet att göra sina röster hörda. När en SOU har överlämnats av 
kommittén som producerat SOU:n skickar Regeringen ut den till i princip alla berörda parter.  

Informella deltagande kan bland annat ske genom lobbying, som innebär försök att påverka 
offentliga beslut utan att vara delaktiga i den officiella beslutsprocessen. Jutterström 
definierar lobbying som:  

”Försök att informellt, genom direkta eller indirekta personkontakter med formella 
beslutsfattare eller deras tjänstemän, påverka offentliga beslut. Lobbying är inte detsamma 
som allmän påverkan av offentliga beslut, utan en speciell påverkansform bland flera 
andra”.6  

                                                            
4 http://www.riksdagen.se 
5 Jutterström (2004). 
6 Jutterström (2004). 
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Deltagandet i beslutsprocesserna kan antingen ske genom lobbying eller genom de 
parlamentariska och korporativa kanalerna. Lobbying är inte en demokratisk påverkansform 
eftersom den äger rum med total frånvaro av insyn och eftersom den är förbehållen de 
organisationer och individer som har råd med kostnaderna för densamma. De korporativa och 
de parlamentariska kanalerna är demokratiska eftersom det är insyn i båda och båda är öppna 
för alla individer. Den korporativa organisationen är öppen för alla organisationer och alla 
individer i och med rätten att avge yttranden över SOU:n. Ett problem med den korporativa 
kanalen har emellertid iakttagits av flera forskare nämligen att stora resursstarka 
organisationer kan hävda sina egenintressen så starkt att det går emot allmänintresset.7 Detta 
problem är likartat med problemet med lobbying nämligen att organisationer försöker påverka 
lagstiftarna för sina egna intressen på bekostnad av allmänintresset.  

Antagandet att organisationer är styrda av sitt egenintresse görs av många författare (en del 
författare använder begreppet särintresse som vi uppfattar som synonymt med egenintresse). 
Detta begrepp är något som bland annat författarna Ahrne & Brunsson, Watts & Zimmerman 
skriver om. Dessa författare betonar också konflikten mellan allmänintresse och 
egenintressen.8 De definierar allmänintresset som övergripande samhälleliga intressen. 
Allmänintresset skiljer sig från organisationers egenintressen och inte heller utgör det en 
sammanvägning av alla organisationers egenintressen. 

Författarna Green och Ahrne & Brunsson hävdar att organisationers egenintresse får spela allt 
för stor roll i den offentliga beslutsprocessen, vilket medför att egenintresset hos särskilt stora 
organisationer får ett genomslag på allmänintressets bekostnad. Dessa författare menar att de 
offentliga beslutsprocesserna bör utvecklas så att man undviker eller minimerar risken för 
otillbörlig påverkan från egenintressen. De egenintressen som författarna nämner är intresset 
av makt och resurser. Författarna Pfeffer och Salanciks nämner ytterligare ett egenintresse 
som organisationer har nämligen intresset för överlevnad.  

Enligt författaren Lewin säger filosofen Sen att det finns svårigheter med att mäta 
egenintresset genom beteenden och viljeyttringar då det kan vara svårt att genom framförda 
motiveringar finna egenintresset. Sen påpekar också att människor tenderar att försöka 
motivera, inför andra, sina ställningstaganden utifrån allmänintresset och inte sitt 
egenintresse.9 

I arbetet med att utveckla offentliga beslutsprocesser med syftet att minska den otillbörliga 
påverkan från egenintresset kan det vara bra att ha information – en teori – om egenintressen. 
Svar på frågor om vilken intressestruktur en organisation har och varför den har denna 
intressestruktur syns viktiga om man vill utveckla offentliga beslutsprocesser i riktning mot 
förstärkning av allmänintresset och därmed av demokratin. Vi uppfattar att arbetet att utveckla 
offentliga beslutsprocesser är svårt och komplicerat och att bygga en välutvecklad 
vetenskaplig teori om organisationers egenintressen är en stor uppgift. Vår förhoppning är att 
vårt arbete ska bli ett – låt vara ett mycket litet – bidrag till utvecklingen av en teori om 
organisationers egenintresse.  En sådan teori bör ange vilka faktorer som påverkar en 
organisations egenintresse. I arbetet att utveckla en sådan teori är det centralt att utveckla 
mätmetoder för att mäta intresset hos organisationer.  

                                                            
7 Hancher och Moran (1989). 
8 Watts & Zimmerman ( 1979), Ahrne & Brunsson (2004). 
9 Lewin (1995). 
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Vi inser vidden av de svårigheter som Sen nämner, men vi tror oss ha funnit en 
informationskälla, som - vad vi tror – inte använts för att studera organisationers intressen 
med vår utgångspunkt och som dessutom är rik på information om detta nämligen 
remissinstansers yttranden (remissvar) över analys och förslag framförda i SOU:n. Författarna 
Davidsson, Henrysson och Uppström använder denna informationskälla också för att studera 
intressen men med en annan vinkling än vår och med en annan mätmetod.10  
 
I och med att vi tror att remissvaren kan reflektera organisationers egenintresse bör man 
kunna studera valda instansers egenintresse i remissvaren. Med hjälp av organisationernas val 
av tillstyrkande, avstyrkande samt ignorering och även argumentation kommer vi att mäta 
organisationernas intresse. Vad gäller argumentationen emellertid får man tolka den försiktig 
med hänsyn till Sens påpekande att människor tenderar att försöka motivera inför andra sina 
ställningstaganden utifrån allmänintresset och inte utifrån sitt egenintresse.11   

1.3 Syfte och frågeställning 
I föreliggande uppsats utgår vi från att organisationers intressen styr deras beteende/agerande. 
Därav syns det möjligt att utifrån det beteende/agerande som kommer visas i remissvaren dra 
slutsatser om organisationers intressen. Syftet med föreliggande uppsats är att kartlägga 
egenintressen hos de organisationer vi kommer att undersöka.   

Frågor som vi har ställt oss är: 

Finns det generella egenintressen, som gäller organisationer som vi undersökt, förutom de 
som nämns i litteraturen nämligen intresset för makt, överlevnad och resurser. I sådant fall, 
vilka är dessa intressen? 
 
Finns det organisationer bland de undersökta i vår studie som har betydande likheter i sina 
intressen?  
 
Är det möjligt att gruppera de undersökta organisationerna så att intressegemenskapen är 
hög inom respektive grupp och låg mellan grupperna? 
 
Vilka faktorer förklarar likheter/olikheter mellan organisationers egenintresse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
10Davidsson, Henrysson & Uppström (2006). 
11 Lewin (1995). 
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1.4 Disposition  
 

Avsnitt 1: I detta avsnitt introducerar vi läsaren till ämnet. Vi börjar med en redogörelse av 
Regeringens remissförfarande för att skapa förståelse för läsaren. Därefter 
diskuteras forskningsproblemet, samt syfte och frågeställningar.  

Avsnitt 2:  I detta avsnitt redogör vi i stort för arbetsgången och hur urvalet är gjort. Vi 
beskriver valet av metod, studerad litteratur samt gör en kritisk granskning av 
studien. 

Avsnitt 3:  I avsnittet beskriver vi ett antal teorier i vilka begreppen allmän- och 
egenintresset är viktiga och avslutar med en teoretisk diskussion.  

Avsnitt 4:  I detta avsnitt beskriver vi de berörda organisationernas verksamhet och mål 
samt visar en sammanställning över vilka av dessa organisationer som svarat på 
respektive SOU. 

Avsnitt 5:  I avsnittet gör vi en sammanställning över vad varje SOU för sig kort handlar om samt 
hur organisationerna svarat på förslagen i respektive SOU. 

Avsnitt 6:  I avsnittet analyserar vi de data som presenteras i det föregående och diskuterar vad 
dessa data indikerar.  

Avsnitt 7:  I detta avsnitt sammanfattar vi de slutsatser som framkommit i studien. Utifrån 
studiens resultat ges förslag på vidare forskning.  

Avsnitt 8:  I avsnittet sammanställer vi insamlingen av studiematerial som kommer från 
olika källor nämligen befintlig litteratur, Statliga Offentliga Utredningar, 
remissvar, Svensk författningssamling och hemsidor.   
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta avsnitt redogör vi i stort för arbetsgången och hur urvalet är gjort. Vi beskriver valet 
av metod, studerad litteratur samt gör en kritisk granskning av studien. 

2.1 Val av metod 
För att besvara forskningsfrågorna utgår vi ifrån en kvalitativ litteraturstudie som sedan 
kompletteras med en kvantitativ studie.12  Vi kommer att försöka att finna stöd för mer 
generella slutsatser av resultaten från undersökningen av våra specifika fall.13  

I studien används sekundärdata i form av tryckta källor. Studiematerialet kommer från olika 
källor nämligen befintlig litteratur, Statliga offentliga utredningar, remissvar, Svensk 
författningssamling, hemsidor mm.   

2.2  Strategiskt urval 
Vi gör ett strategiskt urval från Riksdagsbibliotekets databas i två steg, som visas översiktligt 
i figuren 2.  

Figur 2 Urval 

 
Källa: Egen bearbetad figur 

I det följande beskriver vi dessa två steg mer i detalj. 

Steg ett i urvalet 

I steg ett börjar vi med att definiera urvalsramen nämligen alla SOU:n utgivna under perioden 
2001 till 2008. Anledningen till att vi valde just tidsperioden 2001 till 2008 är för att antalet 
SOU med tillhörande remissvar från denna tidsperiod var mer än tillräcklig för att ge de 
underlag vi behövde för denna studie. Remissvar som inte är så långt bak i tiden läggs oftast 
ut på remissinstansernas hemsida och var därför bekvämare för oss att få tag på. I 
Riksdagsbibliotekets databas fanns det 152 SOU:n från och med 2001 till och med 2008 inom 
ämnesområdet ekonomi. Av dessa 152 var det 14 som berörde redovisning och revision och 
av dessa valde vi ut fyra som vi tyckte var särskilt intressanta inom redovisning och revision. 
                                                            
12 Patel & Davidsson (1994). 
13 Johannessen & Tufte (2003). 
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Detta gjorde vi med hänsyn till våra studiers inriktning och intresse och begränsningen till 
fyra SOU gjorde vi för att arbetsinsatsen skulle bli rimlig i förhållandet till ramen för vårt 
arbete. Ett avgörande skäl till urvalet av SOU:n inom redovisning och revision är att analysen 
av remissyttranden kräver kunskaper och förståelse inom ämnet. SOU:n berör komplicerade 
frågor och är därför omfattande och detaljrika i diskussionerna. Utan kunskaper inom de 
områden som en SOU berör blir det mycket arbetskrävande att förstå innehållet. De utvalda 
SOU:na är: 

• SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag  

• SOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag  

• SOU 2008:32 Avskaffandet av revisionsplikten för små företag  

• SOU 2008:67 Enklare redovisning 

Steg två i urvalet 

I steg två valde vi ut vilka remissinstanser som vi skulle studera. Vi fick listor från 
Regeringskansliets arkiv över remissvaren till respektive SOU. Totala antalet remissinstanser 
till de fyra utvalda SOU:na är tillsammans 195. Av dessa har vi valt 20 remissinstanser som 
avgivit 59 remissvar.  

Figur 3 De stegvisa urvalet 

 
Källa: Egen bearbetad figur 

Ett flertal remissinstanser har inbjudits och avgett yttrande på alla SOU. Vissa remissinstanser 
har bara blivit inbjudna till endast en eller ett par av SOU:na och vissa remissinstanser har 
avstått från att yttra sig.  

Vi delade in remissinstanserna på listorna från Regeringskansliets arkiv i grupper med 
avsikten att få grupper med sinsemellan olika intressen men inom respektive grupp samla 
organisationer med liknande intressen.  Med denna indelning blir det möjligt att jämföra 
intressestrukturerna inom och mellan grupperna och dra slutsatser om hur intressena påverkar 
remissvaren.  
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Efter gruppindelningen valde vi vilka grupper vi skulle studera och vilka remissinstanser i 
varje grupp. Sedan kontaktade vi dem eller gick in på respektive instans hemsida och hämtade 
de dokumenterade remissvaren. De remissvar som inte fanns utlagda på hemsidor eller hos 
organisationen fick vi från Regeringskansliets arkiv.   

2.3 Gruppindelningen av remissinstanserna 
I det följande beskriver vi hur remissinstanserna grupperades samt diskuterar 
gruppindelningen. 

När vi studerade listan från Regeringskansliets arkiv fann vi att denna innehåller 
organisationer som rimligen får antas ha olika intressen men också organisationer som kan 
antas ha liknande intressen avseende på de lagförslag som görs i de studerade SOU:na. Ett 
antal organisationer på listan är stora aktieägare eller representerar aktieägare, företagsägare 
eller företag. På listan fann vi även organisationer med kontrollerande och brottsbekämpande 
uppgifter särskilt inom beskattning och ekonomisk brottslighet. Hypotetiskt ansåg vi oss 
kunna anta att de nämnda två typerna har olika intressen och därmed intressant att jämföra. 
Därför lät vi dessa två typer bilda två grupper. Fortsatta studier av listan ledde oss till att dela 
in listan i sju grupper inkluderande en övrig grupp.   

Grupp ett innehåller rättsvårdande och liknande organisationer till exempel domstolar, 
Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket m fl. Vi tror att denna grupp har ett 
starkt intresse av att förstärka kontrollmöjligheter och att minska möjligheterna att undvika 
straffpåföljder.   

Grupp två innehåller lokala myndigheter det vill säga län, landsting och kommuner. Vi tog 
inte med denna grupp i undersökningen därför att det är svårt att se hur deras intresse 
orienterar sig i förhållande till förslagen i SOU:na.  

Grupp tre innehåller organisationer inom ekonomistyrning, revision och affärsjuridik. Denna 
grupp har tre undergrupper den ena av dessa är statliga organisationer och representerar inte 
något eget kommersiellt intresse. Den andra är privata organisationer som representerar 
kommersiella intressen hos organisationernas ägare. Den tredje utgörs av universitet och 
högskolor representerande vetenskapen. Den sistnämnda gruppen har vi svårt att ange något 
hypotetiskt tydligt intresse för i relation till förslagen i SOU:na.  

Grupp fyra innehåller organisationer med aktieägarintressen och har tre undergrupper. Den 
första utgörs av fyra AP-fonder vilka är statliga myndigheter. Den andra gruppen består av 
paraplyorganisationer (en organisation som representerar andra organisationer är en 
paraplyorganisation) för företagare och representerar medlemmarnas ägarintressen såsom 
Svenskt Näringsliv, Företagarförbundet mm. Den tredje gruppen innehåller Aktiespararna och 
Aktiefrämjandet. Aktiespararna värnar särskilt om privata personer som är minoritetsägare 
genom sitt aktiesparande.  

Grupp fem innehåller organisationer med naturvårds- och miljöintresse. Dessa två 
organisationer är de enda medlemmarna i den här gruppen och båda har tagits med i gruppen 
eftersom det kan vara intressant att analysera deras remissvar med hänsyn till deras speciella 
naturvårdsintresse. Denna grupp har endast blivit inbjudna till att avge remissvar till en av 
SOU:na nämligen Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1).  

Grupp sex innehåller fackföreningar. Även i denna grupp är det svårt att ange något 
hypotetiskt tydligt intresse i relation till förslagen i SOU:na.  
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Grupp sju innehåller övriga organisationer. Denna grupp innehåller självklart en mer eller 
mindre slumpmässig blandning av organisationer som har en sak gemensamt nämligen att de 
är svåra att klassificera.  

Grupperna två, sex och sju har vi inte tagit med i urvalet därför att det är svårt att se hur deras 
intressen orienterar sig i förhållande till innehållet i de utvalda utredningarna och med hänsyn 
till vårt behov att begränsa antalet remissvar som vi analyserar. Vi har valt några 
organisationer representerande grupperna ett, tre, fyra och fem.  

En viktig utgångspunkt vid valet av remissinstanser var att vi ville ha så långt som möjligt ha 
organisationer som svarat på alla eller åtminstone nästan alla SOU:na. Vi gjorde ett undantag 
från den principen nämligen Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen som bara har yttrat 
sig över en av våra utvalda SOU:ar. Vi tyckte att det skulle vara intressant att se hur deras 
yttrande skiljer sig från de övriga organisationerna i urvalet eftersom de är de enda 
organisationerna som har ett särskilt ansvar inom naturvårdsintresse.  

2.4 Diskussion av remissvarens fördelning över grupperna och SOU:na  
En av frågeställningarna i föreliggande uppsats är att hitta skillnader mellan gruppernas 
intressestruktur och likheterna inom respektive grupps intressestruktur. Hur många remissvar 
vi har från respektive grupp har en viss betydelse för hur säkra eller osäkra jämförelserna blir. 
Av denna anledning visar vi remissvarens fördelning i tabell 1.  

Tabell 1 Antalet studerade remissvar från inbjudna instanser som yttrat sig över de studerade 
utredningarna  

Grupp 
Ny 

aktiebolagslag 
(SOU 2001:1)  

Internationell 
redovisning 

(SOU 2003:71) 

Avskaffandet av 
revisionsplikten 
(SOU 2008:32) 

Enklare 
redovisning 

(SOU 2008:67) 

Summa 

Grupp 1 Rättsvårdande 
organisationer 

3/17 3/10 3/14 3/10 12/51 

Grupp 3.1 Organisationer 
inom ekonomistyrning… 
(Utan ett kommersiellt 
intresse) 

3/5 2/4 3/7 3/5 11/21 

Grupp 3.2 Organisationer 
inom ekonomistyrning… 
(Med ett kommersiellt 
intresse) 

4/5 4/5 3/5 3/6 14/21 

Grupp 4.1 Organisationer 
med aktieägarintresse 
(statliga myndigheter) 

2/2 0/0 1/2 2/3 5/7 

Grupp 4.2 Organisationer 
med aktieägarintresse 
(paraplyorganisationer) 

2/13 2/26 2/23 2/25 8/87 

Grupp 4.3 Organisationer 
med aktieägarintresse 
(organisationer med 
minoritetsintresse) 

2/3 1/1 2/2 2/2 7/8 

 Grupp 5 Organisationer 
med ett naturvårds- och 
miljöintresse 

2/2 0/0 0/0 0/0 2/2 

 

Källa: Egen bearbetad tabell 
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Som framgår av tabell 1 är antalet valda remissvar relativ jämt fördelat över grupperna. 
Eftersom en del grupper innehåller betydligt fler remissinstanser än andra så varierar 
urvalsfraktionerna mycket. Den varierande urvalsfraktionen är en följd av att vi vill jämföra 
olika grupper med olika storlekar. Ett proportionellt urval hade behövts göra mycket större för 
att man ska få med observationer från de små grupperna. Vi ser inte något problem med den 
varierande urvalsfraktionen. 

2.5 Metod för tolkning av remissvar och mätning av intressegemenskap  
Vi studerar likheter och olikheter i intressena för de förslag till lagändringar som görs i de 
studerade SOU:na. Metoden vi använder för detta är att gruppera organisationerna i grupper 
där organisationer med liknande intressen förs till samma grupp. Gruppindelningen har gjorts 
utan att vi har studerat remissyttrandena i förväg och det återstår att se om 
intressegemenskapen är stor för organisationerna inom respektive grupp och liten mellan 
grupperna. Därför behöver vi mäta intressegemenskapen inom grupperna och jämföra den 
med intressegemenskapen för alla organisationerna sammanlagt. För att göra detta behöver vi 
dels en metod för att tolka remissvaren dels en metod att beräkna ett index som beskriver 
graden av intressegemenskap. I analysen använder vi av oss två tolkningsmetoder. En av dem 
är meningskategorisering där remissinstansernas yttranden delas in i kategorier som gör det 
möjligt att se skillnader i intressegemenskap mellan de studerade grupperna. Den andra 
tolkningsmetoden är meningstolkning som innebär att remissvar studeras på djupet.14 Vi 
börjar med att beskriva tolkningsmetoden av remissvaren. 

De flesta remissinstanserna väljer att uttrycka sitt ställningstagande till ett förslag med ”vi 
tillstyrker” respektive ”vi avstyrker”. Detta uttryckssätt ger inget tolkningsproblem. Det 
förekommer ibland att man använder synonyma ord till avstyrker respektive tillstyrker t ex 
rekommendera istället för tillstyrka eller avböja istället för avstyrka. Dessa uttryckssätt ger 
inget nämnvärt tolkningsproblem. I vissa få fall har remissinstansen valt att argumentera utan 
att dra slutsats om avstyrkande eller tillstyrkande. I dessa fall har remissinstansen diskuterat 
ett antal problem som följer av förslaget utan att nämna fördelar. I dessa fall har vi tolkat 
svaret som ett avstyrkande. Den sistnämnda tolkningen är inte garanterat den rätta. I det fall 
remissinstansen undviker att kommentera ett av förslagen i en SOU har vi tolkat det som ett 
uttryck för ointresse av förslaget och vi betecknar det med ignorerar. Svaren sammanställer vi 
i tabeller där ”Ja” betecknar tillstyrkande och ”Nej” betecknar avstyrkande samt ”Ignorerat” 
betecknar att förslaget har lämnats utan kommentar.  

På basis av dessa tabeller beräknas ett intressegemenskapsindex. Vi har formulerade detta 
index på följande sätt:  

1. Om alla organisationer i en grupp har givit samma svar på ett förslag så får varje 
organisation i gruppen 1 poäng.  

2. Om alla svarat olika så får varje organisation i gruppen 0 poäng.  

3. Om det finns dominans – dvs. att ett visst svar får fler svar än något annat svar - får 
varje organisation i gruppen med det dominerande svaret 1 poäng.   

4. Varje grupps poäng sätts för varje förslag och summeras därefter för respektive grupp 
och för respektive förslag.  

I tabell 2 visar vi poängsättningsmetoden med ett fiktivt exempel. 

                                                            
14 Miles & Huberman (1994). 
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Tabell 2 Ett fiktivt räkneexempel som illustrerar poängsättningsmetoden för mätning av 
intressegemenskap 

 Förslag 

Organisation 1 2 3 4 Summa 

 Svar  Poäng Svar  Poäng Svar Poäng Svar  Poäng Poäng 

A Ja 1 Ja 1 Ignorerat 1 Ja 0 3 

B Ja 1 Ja 1 Ignorerat 1 Ja 0 3 

C Ja 1 Ja 1 Ignorerat 1 Nej 0 3 

D Ja 1 Ignorerat 0 Nej 0 Nej 0 1 

Summa  4  3  3  0 10 

Källa: Egen bearbetad tabell  

Undersöker vi förslag 1 i tabell 2 ser vi att alla organisationer har svarat ”ja”, vilket visar att 
de har stor intressegemenskap. Enligt punkt 1 i uppräkningen så får varje organisation 1 
poäng om de svarar lika, och således får alla organisationerna 1 poäng för det första förslaget 
och kolumnsumman blir 4 poäng. Undersöker vi förslag 2 ser vi att tre organisationer svarat 
”ja” och en har ”ignorerat”. Detta innebär att ja-svaren dominerar och enligt punkt 2 ovan ger 
varje ”ja” 1 poäng. Kolumnsumman blir 3 poäng. I förslag 3 så dominerar svaret ”ignorerat” 
vilket ger 1 poäng för varje ignorerat svar och 0 för ”nej”. Kolumnsumman blir således 3 
poäng. I det sista förslaget har vi inget dominerande svar därför får alla 0 poäng.  

Poängen för respektive organisation inom respektive grupp summeras och divideras med 
antalet gruppmedlemmar och således får vi genomsnittspoängen per organisation i gruppen. 
Om alla i gruppen svarar så att alla får 1 poäng för varje förslag, så får vi det maximala antalet 
poäng som gruppen kan få. Dividerar vi den maximala poängen med antalet organisationer i 
gruppen erhåller vi det högsta tänkbara genomsnittet (poäng per organisation i gruppen).  

Tar vi och dividerar den faktiska poängen per organisation i gruppen med den maximala 
poängen per organisation i gruppen visar detta graden av intressegemenskap. Beräkningarna 
gjordes för varje grupp av organisationer för respektive utvald SOU.  

Beräkningarna visas i bilagor. Med hjälp av detta index är det möjligt att se om 
intressegemenskapen inom grupperna är hög och mellan grupperna är låg. Indexet skulle 
därmed ge svar på en inledningsvis nämnd frågeställning nämligen om det är möjligt att 
gruppera organisationer med liknande intressen.  

2.6 Metod kritik 
Vi har valt att studera yttranden över SOU:n som organisationer inom redovisning och 
revision avgett. Detta gör att vi har begränsat oss till en mycket speciell typ av organisationer 
i förhållande till det vetenskapliga problem vi vill studera nämligen organisationers intresse i 
allmänhet. Skälet till begränsningen är svårigheterna att hitta data som kan användas för att 
mäta organisationers intresse. Remissvaren kan dock förväntas ge förhållandevis god 
information om remissinstansernas intressen. Självklart måste vi anpassa slutsatserna i 
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föreliggande arbete till det speciella urvalet som endast omfattar 59 remissvar, vilket är litet i 
förhållande till frågornas generalitet.   

En del av vår studie består av tolkningar och analyser av instansernas remissyttranden. I vissa 
yttranden har man valt att inte explicit uttrycka sitt ställningstagande i form av tillstyrkande 
eller avstyrkande. Vilket gjorde det nödvändigt för oss att tolka en del remissinstansers 
argumentation för att komma fram till om organisationen tillstyrker eller avstyrker förslaget. 
Detta kan leda till misstag i tolkningen. Vår bedömning är emellertid att argumentationen var 
så tydlig i dessa fall att risken för feltolkningar är förhållandevis liten. 

En väsentlig del av metod utgörs av indexet för intressegemenskap. Detta index är en 
approximation. Vår bedömning är emellertid att vårt index har tillräcklig precision för att ge 
svar på de frågor vi har ställt i uppsatsen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I avsnittet beskriver vi ett antal teorier i vilka begreppen allmän- och egenintresset är viktiga.  
Vi redogör även teorier som handlar om makt, resurser och överlevnad. Avsnittet sammanfattas med 
en teoretisk diskussion, som utgör teoretiskt underlag för uppsatsen.  

3.1 Organisationers intressen 
Enligt Abell bygger Rational choice teorin på att allt handlande utförs av individer och inte av 
institutioner (organisationer). Han ser individen som nyttomaximerare. 15 En slutsats man kan 
drar av Abells argumentering är att det inte är meningsfullt att studera organisationers intresse 
utan enbart individers intresse. En organisations beteende kan således analyseras utifrån 
studier på individnivå. King sammanfattar detta mycket träffande: 

“Certainly we may sometimes speak of a group ‘having interests’, but what we really mean is 
that group member’s share some interests in common. And while we may often care deeply 
about what others think of us, and assess our needs and desires in light of our commitments to 
family, friends, community, and nation, these are nonetheless our interests, our desires, our 
Aspirations”.16 

Tanken att det är organisationsmedlemmarnas intressen som styr organisationens intresse och 
att man därför måste studera individernas intressen om man vill förklara en organisations 
intressen är förenlig med föreställningen att alla organisationer är olika – alla individer är ju 
olika. Det innebär emellertid inte nödvändigtvis att alla organisationer är olika och har olika 
intressen. 

Antagandet om att alla organisationer är olika uttryckligen motsägs av Dimaggio och Powell 
som lyfter fram tre huvudskäl till att organisationer inom specifika områden, eller fält, över 
tiden blir alltmer lika. Det första skälet är att de omfattas av samma direktiv, dvs. lagar och 
förordningar mm. Det andra skälet är att organisationer imiterar varandra inom fältet. Det 
tredje skälet är att professioner inom fältet har kontakt över organisationsgränser vilket kan 
bidra till att de successivt antar likartade synsätt. Sammantaget utgör regler vid sidan av 
imitation en central förklaring till att organisationer är lika. Organisationer behöver visa att de 
lever upp till etablerade regler i omgivningen för att uppfattas som legitima eller riktiga 
organisationer. Legitimitet blir en nödvändig resurs.17  

Dimaggio och Powells uppfattning att organisationer inom specifika områden är lika är en 
viktig utgångspunkt för föreliggande arbete där organisationers egenintressen studeras skilt 
från individers egenintressen. Tron att begreppet ”organisationers egenintressen” är 
vetenskapligt intressant innebär att man bör kunna studera det skilt från individers 
(organisationsmedlemmars) egenintressen. Det innebär att vi i studien förbiser relationen 
mellan organisationens beslut och de enskilda individernas intressen.  

Om vi i den empiriska studien lyckas gruppera organisationer med hänsyn till likheter i 
intressestrukturen och finna grupper som sinsemellan är olika så har vi funnit ett empiriskt 
stöd för Dimaggios och Powells teori och en empirisk motsägelse till Rational choice teorin i 
Abells tappning.  

                                                            
15 Abell (1992). 
16 King (2004). 
17 Dimaggio & Powell (1983). 
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3.2 Makt, resurser och överlevnad  
Resursberoendeteorin fokuserar på sambandet mellan organisation och omvärld. Pfeffers & 
Salanciks texter är typiska för den så kallade resursberoendeskolan. De menar att alla 
organisationer måste för att överleva se till att resursflödet till organisationen är tillräckligt. 
Det antas att organisationer aktivt och strategiskt kan delta i formandet av de omgivningar 
som påverkar dem.18 Ett sätt för en organisation att påverka sin omgivning är genom att 
påverka de regelsättande processerna i samhället. En förklaring hur de regelsättande 
processerna går till får man genom att studera det intressebaserade perspektivet som Ahrne 
och Brunsson nämner. Det intressebaserade perspektivet kommer ursprungligen från Public 
choice skolan. Public choice-skolan betonar egenintresses betydelse i utfallen av 
regleringslösningar. Grundantaganden i denna teori är att de enskilda aktörerna i sin 
beslutsfattandeprocess alltid reagerar rationellt för att maximera sin individuella nytta på 
andras bekostnad.19   

Det intressebaserade perspektivet innebär att regler uppstår genom egenintresserade aktörers 
politiska maktkamp. I det intressebaserade perspektivet anses det vara stora intressegruppers 
önskemål som avgör utformningen av regler och inte allmänhetens efterfråga. Detta kan 
förklaras med det faktum att fördelningen av världens begränsade resurser skapar motstridiga 
intressen. Eftersom det inte går att tillgodose allmänintresset skapas det regler till fördel av 
någons egenintresse på andras bekostnad. Organiserade grupper strävar efter vinst i form av 
pengar eller i form av makt. Skall man förstå regelskapandet måste man därför förstå 
maktbalansen och intressena bakom reglerna.20 Även Deegan har en liknande uppfattning om 
regelskapandet och påstår att en reglering kan komma att gynna vissa individers ekonomiska 
intressen samtidigt som andras intressen missgynnas.21 Coffee menar till och med att de regler 
och normer som stora ägargrupper och ägarfamiljer använder sig av så småningom blir 
standardiserade regler för resten av samhället.22 Hancher och Moran hävdar att organisationer 
och grupper som har så stark makt att de har en dominerande position etablerar regleringarna 
medan svaga organisationer och grupper blir reglerade.23 

Green menar också att de enskilda aktörerna handlar utifrån sitt egenintresse och kan genom 
sitt agerande påverka sin roll i systemet. Green uppmärksammar vidare problemet med att 
organisationer är starkt inriktade på att överleva och därmed motarbetar förslag som hotar 
organisationens överlevnad. Detta beror på att aktörer som förfogar över makt strävar efter att 
bevara sitt egenintresse som ett naturligt självändamål.24  

Green poängterar att problem lätt kan uppstå då det är ett begränsat antal personer inom 
intresseorganisationerna som deltar som experter och sakkunniga i statliga utredningar. Om 
sedan organisationen – vilket är troligt – blir inbjuden att avge ett yttrande så är det en stor 
risk för att samma expert som deltog i utredningen får formulera organisationens yttrande.25 
Detta innebär att experten avger ett yttrande över sitt eget arbete i utredningen.   

                                                            
18 Pfeffer & Salancik (2003). 
19 Ahrne & Brunsson (2004). 
20 Ahrne & Brunsson (2004). 
21 Deegan (2004). 
22 Coffee (2001). 
23 Hancher & Moran (1989). 
24 Green (1996). 
25 Green (1996). 
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Green påpekar att det är helt naturligt att remissinstanser inkommer med motstridiga 
ståndpunkter då dessa aktörer företräder olika ideologier och intressen, samt har olika 
önskemål. Dessa remissyttranden belyser ett samhällsfenomen ur olika intresseperspektiv och 
skapar förutsättningar för politiker att kunna företräda det allmänna intresset i aktuella 
sakfrågor.26  Enligt Green är det synpunkter som inkommer via remissvaren, särskilt från de 
stora instanserna, som sedan ingår i Regeringens underlag för dess överväganden. 
Remissinstansernas yttranden förstärker Regeringens beslutsunderlag men utgör samtidigt ett 
maktinstrument. 

Enligt Peterssons mening är statens utredningsväsende ett väsentligt forum för 
kompromissandet. Remissprocessen ger inblandande aktörer möjlighet att försvara sina 
intressen och krav. Anmärkningsvärt är att de organisationer som uppfattas att de företräder 
det allmänna intresset har en viktig maktresurs. Petersson framför att välorganiserade 
organisationer är en grundsten i samhällsutvecklingen, men samtidigt befarar att sådana 
organisationers egenintresse kan samtidigt motarbeta allmänintresset.27  

Viljan till makten är ett av skälen till att olika aktörer bildar starka sammanslutningar för att 
kunna skapa förutsättningar för maktutövningen. Det framgår ur Greens redovisning att om en 
dominerande aktör tvingas lämna ifrån sig makten i samband med en förändring i 
samhällsnormgivningen då försöker denna aktör utnyttja sin position för att kunna behålla 
makten. Enligt Green kan de dominerande remissorganen utöva sin makt över utredningen 
genom kunskap om sakförhållanden vilka förfogas av experter och sakkunniga.28  

I de ovan nämnda teorierna antas att organisationer har ett generellt intresse av överlevnad, 
makt och resursflödet till och från organisationen.  

3.3 Teoretisk diskussion  
Med vår undersökning vill vi öka kunskapen om organisationers intressen - vilka är de och 
varför har en organisation sina egna intressen. Vi har kommit fram till att det finns två typer 
av egenintressen ett definierar vi som ”organisationers generella egenintressen” och det andra 
som ”organisationers speciella egenintressen”. Organisationers generella egenintressen 
respektive speciella egenintressen är egna definitioner som är valda för att stödja den 
teoretiska diskussionen. Begreppet ”organisationers generella egenintressen” är intressen som 
alla eller åtminstone många organisationer har. 

De tre intressen som har nämnts i den litteratur, som vi studerat, är intresset att överleva, 
intresset av resurstillflödet och intresset av makt. Pfeffers & Salanciks teori om 
organisationers resursberoende säger att organisationer måste ha ett tillräckligt inflöde av 
resurser för att överleva. Att överleva är ett exempel på ett generellt egenintresse som alla 
organisationer måste ha om de inte nöjer sig med att vara mycket kortlivade. Det finns sådana 
organisationer, som nöjer sig med att vara mycket kortlivade, men de intresserar oss inte här. 
Egenintresset av ett tillräckligt resurstillflöde kan sägas vara härlett generellt egenintresse – 
härlett ur överlevnadsintresset – och antas också vara ett generellt egenintresse enligt vår 
terminologi. Green nämner ytterligare ett generellt egenintresse nämligen makt.  

                                                            
26 Green (1996). 
27 Peterson (1993). 
28 Green (1996). 
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Organisationers speciella intressen avser intressen som är specifika för en eller en viss typ av 
organisationer. Svenska politiska partier är ett exempel på en grupp av organisationer, som 
har ett gemensamt speciellt intresse nämligen att vinna regeringsmakten i Sverige. 

Vi vill anlägga en helhetssyn på intresset som stöd för våra empiriska studier av detaljer. 
Teorin som beskriver vår helhetssyn blir mer omfattande än det område vi studerar empiriskt 
och tjänar syftet att sätta in den empiriska studien i ett mer övergripande sammanhang. Vår 
teori utgår från att en organisations beteende styrs av dess speciella egenintressen. Dessa 
intressen är ett sammanvägt resultat av påverkan och influenser från omvärlden och de 
generella intressen som alla organisationer brukar antas ha.  

Begreppet ”allmänintresse” definierar Ahrne & Brunsson och Watts & Zimmerman som 
övergripande samhälleliga intressen. De påpekar att de skiljer sig från organisationers 
egenintressen och att de inte heller utgör en sammanvägning av alla organisationers 
egenintressen. I detta arbete väljer vi att använda denna definition av allmänintresse. 

Många stora och viktiga organisationer har ägare eller någon/några som fyller en ägarroll i 
betydelsen att de har ett starkt eller till och med avgörande makt över organisationen. I det 
fortsatta kallar vi dessa för ägare även om de inte alltid äger organisationen i juridisk mening. 
Många andra förhållanden påverkar organisationen viktiga sådana är lagstiftning, avnämare 
och kunder, konkurrenter och leverantörer, även om många organisationer är relaterade bara 
till någon eller några av dessa – statliga myndigheter till exempel saknar ofta konkurrenter.  

De generella egenintressena som enligt definitionen antas vara gemensamma för alla eller 
nästan alla organisationer påverkar en viss organisations speciella egenintresse. Vi tror 
således att de syften, verksamheter och mål som ägaren har angivit för organisationen 
tillsammans med de generella egenintressena leder till organisationens speciella egenintresse. 
Vi tror också att allmänintresset kan ha betydelse för hur en organisation väljer sina 
egenintressen. Till exempel är miljöhänsyn ett mycket stort allmänintresse och vi ser att 
många företag anstränger sig för att skapa en ”miljöprofil”. Det speciella miljöintresset som 
ett sådant företag visar skulle man då kunna hänföra till påverkan från allmänintresset och ett 
generellt organisatoriskt intresse såsom intresset för flödet av resurser till organisationen. Vi 
tror också att lagstiftning, avnämare (kunder), konkurrenter och leverantörer kan ha betydelse 
för organisationens speciella egenintressen. Vår teori sammanfattar vi med modellen som 
visas i figur 4 nedan. 

Figur 4 Relationer som påverkar organisationens generella och speciella intressen 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetad figur 

Organisationers Generella 
Egenintressen 

Organisationens Speciella 
Egenintressen 

Organisationens Beteenden 

Ägarens intressen 
uttryckta som syfte, 
verksamhet och mål för 
organisationen mm  

Lagstiftning 

Avnämare, kunder 

Konkurrenter 

Leverantörer 

Allmänintresse 



26 

 

I föreliggande studie kommer vi inte att kunna undersöka alla relationer som visas i figuren 
ovan. Vi kommer att utgå ifrån att organisationer har tre generella egenintressen som vi mött i 
litteraturen vilka är intresset av resurstillflödet, överlevandeintresset och maktintresset. Vi tror 
att organisationer kan ha fler än dessa. Vi kommer att fokusera betydelsen av ägarens intresse 
uttryckt som syfte, verksamhet och mål för organisationens speciella intressen.   

I figur 5 nedan konkretiserar vi modellen med ett exempel och sätter in remissinstansen 
Skatteverket såsom en organisation vars beteende och egenintressen vi kommer att analysera. 
Skatteverkets relationer till lagstiftning, avnämare och leverantörer avser vi inte att undersöka. 
De relationer vi inte beaktar vid den kvantitativa analysen kan medföra att de slumpmässiga 
variationerna ökar.  

Figur 5 Illustration på hur modellen i figur 4 används i föreliggande uppsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetad figur 
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4. DE UTVALDA REMISSINSTANSERNA  

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de berörda organisationernas verksamhet och mål samt 
visa en sammanställning över vilka av dessa organisationer som svarat på respektive SOU. 

Förslagen i SOU:na har ofta en stark påverkan på remissinstanserna, och därför är 
remissinstansernas yttranden mycket viktiga för dem. Yttrandena utgör deras officiella kanal 
att påverka förslagets utformning så att det bättre överensstämmer med remissinstansens 
egenintressen. Remissinstanserna lägger ofta ner stort arbete på att formulera remissvaren. 
Besluten om remissvarens utformning och innehåll fattas på högsta nivå i organisationerna. 
Remissinstanserna har olika arbetsuppgifter och mål och vi antar att arbetsuppgifterna och 
målen för dessa leder till olika intresseinriktningar. Därför gör vi nedan en beskrivning av 
remissinstansernas verksamhet och mål. Vi tror även att remissinstansens betydelse bestäms 
av deras storlek och maktposition.  

Grupp 1 Rättsvårdande och liknande organisationer 

Ekobrottsmyndigheten är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning. 
Inom Ekobrottsmyndigheten finns cirka 410 specialutbildade åklagare, poliser, ekorevisorer 
och ekosekreterare samt specialister. På Ekobrottsmyndigheten utreds bokföringsbrott, 
konkursrelaterade brott, skattebrott, insiderbrott och EU-bedrägerier samt övriga 
komplicerade ekonomiska brott som ställer särskilda kunskaper om finansiella förhållanden 
och näringslivsförhållanden. Ekobrottsmyndigheten samverkar med myndigheter och 
intresseorganisationer, bland annat åklagarmyndigheten, polisen, skatteverket, 
finansinspektionen, tullverket, branschorganisationer och näringslivet.29  

Rikspolisstyrelsens huvuduppdrag är att utöva tillsyn över Polisen och ansvarar om 
planmässighet, samordning och rationalisering. Rikspolisstyrelsen kan få i uppdrag av 
Regeringen att leda polisverksamhet för att bevara rikets säkerhet. I deras ansvarsområde 
ingår fördelningen av medel mellan polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsens mål är att 
minska brottsligheten och öka medborgarnas trygghet.30  

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Från 
och med 2008 är det också Skatteverket som bevakar statens fordringar. I 
beskattningsverksamheten är de huvudsakliga aktiviteterna information, löpande 
ärendehantering och kontroll. Skatteverket arbetar på flera sätt för att minska skattefelet och 
uppbördsfelet. Skatteverket försöker identifiera problem och risker för att sedan koncentrera 
resurser till områden med hög risk.31  

Grupp 3.1 Organisationer inom ekonomistyrning, revision och affärsjuridik utan ett 
kommersiellt intresse 

Ekonomistyrningsverket framställer den ekonomiska styrningssystem för statliga myndigheter 
samt gör utvärderingar och prognoser för statens ekonomi. ”Ekonomistyrningsverket är en 

                                                            
29 http://www.ekobrottsmyndigheten.se  
30 http://www.polisen.se 
31 http://www.skatteverket.se  
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förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.” Myndighetens främsta uppgift är att 
tillförsäkra att medborgarnas skattepengar utnyttjas effektivt.32    

Riksrevisionen är ett av riksdagens kontrollorgan. Myndighetens uppgift är att granska den 
statliga verksamheten inklusive statliga bolag och statlig stödverksamhet samt främja effektiv 
resursanvändning och förvaltning i staten. Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. 
Myndighetens styrelse avgör om vilka granskningar som riksdagen skall ta ställning till. 
Riksrevisionen bildades år 2003 då de tog över det statliga revisionsansvaret från Riksdagens 
revisorer och Riksrevisionsverket.33  

Revisorsnämnden är myndighet som hanterar statens revisorsfrågor. Revisorsnämndens 
ansvarsområden är att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov samt 
att ha tillsyn över revisorer. Revisorsnämndens huvudfunktion är att upprätthålla förtroendet 
för revisorers yrkesutövning och för auktorisationssystemet. Revisorsnämnden skall följa den 
internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Revisorsnämnden har drygt tjugo 
anställda och är således en ganska liten organisation.34        

Grupp 3.2 Organisationer inom ekonomistyrning, revision och affärsjuridik med ett 
kommersiellt intresse 

Advokatsamfundet är en privaträttslig förening som får myndighetsuppgifter i uppdrag av 
staten. Den är reglerat i rättegångsbalken och samfundets stadgar fastläggs av Regeringen. 
Samfundet består av 4400 ledamöter och det är bara dessa ledamöter som får använda titeln 
advokat. Advokatsamfundets mål är bland annat att upprätthålla en etiskt och professionellt 
hög kvalitet inom sammanslutningen och tillvarata advokaternas gemensamma 
yrkesintressen. Samfundet anlitas som remissinstans och avger yttranden över alla förslag till 
central lagstiftning.35  

FAR SRS är en organisation för revisions- och redovisningsbranschen. Organisationen 
bildades den 1 september 2006 när Sveriges två revisorsföreningar, FAR och Svenska 
Revisorsamfundet (SRS), enades om att gå samman. Idag har de cirka 5 400 medlemmar. De 
består av kvalificerade revisorer och andra specialistgrupper, exempelvis 
redovisningskonsulter, skatte- och corporate finance-specialister mm. FAR SRS säger att de 
vill skapa intresse och förståelse för revisions- och redovisningsbranschen genom normer och 
stöd för medlemmarnas yrkesutövning och affärsverksamhet.36 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) är en branschorganisation (etablerad 1936) 
för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige. Sveriges Redovisningskonsulters 
Förbundet främjar en sund branschutveckling och har ca 4500 medlemmar verksamma över 
hela landet. Det är mer än 200 000 svenska och utländska företag som anlitar Förbundet.37   

Grupp 4.1 Organisationer med aktieägarintressen – AP-fonder 

AP-fonderna är mycket stora kapitalförvaltare som förvaltar kapital från det svenska 
pensionssystemet. De fem första fonderna ska förvaltas på ett sådant sätt att man får bästa 
                                                            
32 http://www.esv.se 
33 http://www.riksrevisionen.se 
34 http://www.revisorsnamnden.se 
35 http://www.advokatsamfundet.se 
36 http://www.farsrs.se  
37 htpp://www.srfkonsult.se 
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avkastning till en låg risknivå, enligt Riksdagens uppdrag till dem. Syftet med fonderna är att 
jämna ut perioder av löpande över- eller underskott i pensionssystemet. Den sjätte AP-fonden 
har ett något annorlunda uppdrag nämligen att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en 
tillfredställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora svenska 
tillväxtföretag och därigenom bidra till utveckling av det svenska näringslivet.   

Grupp 4.2 Organisationer med aktieägarintressen - paraplyorganisationer 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare. 
Dessa företagare är antingen direktanslutna medlemmar eller medlemmar via anslutna 
branschförbund. Medlemmarna är antingen företagare som äger sina egna företag eller 
företagsledare. Organisationen säger sig arbeta för företagande, företagares rättigheter och 
bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Företagarna verkar för att 
Sverige ska bli ett av världens mest entreprenörvänliga land.38  

Svenskt Näringsliv företräder drygt 54 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är 
organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt 
Näringslivs medlemmar. De 50 medlemsorganisationerna, arbetsgivarförbund och 
branschorganisationer, har sammantaget drygt 54 000 medlemsföretag med omkring 1,5 
miljoner anställda. Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Deras långsiktiga 
mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå 
detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Deras 
uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i 
Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. 39   

Grupp 4.3 Organisationer med aktieägarintressen - minoritetsägare 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) företräder små ägare av aktier som 
handlas på reglerade marknader. Aktiespararna bedriver bevakning av aktiebolagen genom till 
exempel närvaro på bolagsstämmor. Aktiespararna yttrar sig ofta om förmåner till styrelse 
och bolagsledning, förvärv och fusioner mm. 40  

Aktiefrämjandet är en stiftelse (etablerad 1976) med uppgift att öka kännedomen och intresset 
hos allmänheten om aktien som sparform.41  

Grupp 5 Organisationer med naturvårds- och miljöintresse 

Naturvårdsverket är en statlig central miljöskyddsmyndighet som genomför de miljöpolitiska 
besluten och arbetar långsiktigt och förebyggande.  Vidare ska verket vara pådrivande och 
samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället.42  

Svenska Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som sprider kunskap, 
undersöker miljöhot, försöker skapa lösningar och strävar efter att påverka politiker och 
myndigheter. 43 

                                                            
38 http://www.foretagarna.se   
39 http://www.svensktnaringsliv.se  
40 http://www.aktiespararna.se 
41 http://www.aktiespararna.se 
42 http://www.naturvardsverket.se 
43 http://www.naturskyddsforeningen.se 
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Sammanställning av utvalda remissinstanserna och Statliga offentliga utredningar 

I tabell 3 visar vi vilka remissinstanser som valt att svara respektive att ej svara. En del av 
remissinstanserna har inte blivit inbjudan till att avge ett yttrande över samtliga fyra SOU:n. 
Dessa fall är markerade med ”ej inbjuden”. En del remissinstanser avstår med en nödvändig 
förklaring från att yttra sig. Nödvändig på grund av att myndigheter enligt lag ska svara på 
remissen. Dessa fall markeras i tabellen med ”ej svarat”. Vi tolkar svaret ”ej svarat” som att 
organisationens intressen inte påverkas av förslagen. Vi stödjer oss på att ett antal 
remissinstanser angivit som förklaring att de inte berörs av förslagen. Självklart kan även 
andra förklaringar finnas som till exempel brist på tid och lättja. Alla remissinstanser som har 
levererat ett svar är markerade i tabellen med ”svarat”.     

Tabell 3 Kartläggning av remissinstansers yttrande   

 Grupp  Organisation Ny 
aktiebolagslag

(2001:1) 

Internationell 
redovisning 

(2003:71) 

Avskaffandet 
av 

revisionsplikten
(2008:32) 

Enklare 
redovisning 

(2008:67) 

Grupp 
1 Ekobrottsmyndigheten (EBM) Svarat Svarat Svarat Svarat 

 Rikspolisstyrelsen (RPS) Svarat Ej svarat Svarat Svarat 

 Skatteverket (SV) Svarat Svarat Svarat Svarat 
Grupp 

3:1 Ekonomistyrningsverket (ESV) Svarat Svarat Svarat Svarat 

 Riksrevisionsverket/Riksrevisionen Svarat Ej inbjuden Svarat Ej svarat 

 Revisorsnämnden (RN) Svarat Svarat Svarat Svarat 
Grupp 

3:2 Sveriges advokatsamfund Svarat Svarat Svarat Svarat 

 Föreningen Auktoriserade Revisorer(FAR) Bortfall Svarat Svarat* Svarat* 

 Svenska Revisorsamfundet (SRS) Bortfall Svarat Svarat* Svarat* 

 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Svarat Svarat Svarat Svarat 
Grupp  

4:1 Andra AP-fonden Ej inbjuden Ej inbjuden Ej inbjuden Ej svarat 

 Tredje AP-fonden Ej inbjuden Ej inbjuden Svarat Ej svarat 

 Fjärde AP-fonden Ej svarat Ej inbjuden Ej inbjuden Ej inbjuden 

 Sjätte AP-fonden Ej svarat Ej inbjuden Ej inbjuden Ej inbjuden 
Grupp 

4:2 Företagarna Svarat Svarat Svarat Svarat 

 Svenskt Näringsliv (SN) Svarat Svarat Svarat Svarat 
Grupp 

4:3 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Svarat Svarat Svarat Ej svarat 

 Aktiefrämjandet Ej svarat Ej inbjuden Ej svarat Ej svarat 
Grupp  

5 Naturvårdsverket Svarat Ej inbjuden Ej inbjuden Ej inbjuden 

 Svenska Naturskyddsföreningen Svarat Ej inbjuden Ej inbjuden Ej inbjuden 

Totalt antal utvalda inbjudna remissinstanser 18 12 14 15 
           

 * FAR och SRS gick samman år 2006     
Källa: Egen bearbetad tabell 
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5.  DE FYRA UTVALDA UTREDNINGARNA 

I detta avsnitt kommer vi att göra en sammanställning över vad varje SOU för sig kort handlar om 
samt hur organisationerna svarat på förslagen i respektive SOU. 

5.1 Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1) 
Syftet med ändringarna av aktiebolagslagen är att tillgodose internationella och nationella 
behov samt att lagen ska vara flexibel för att passa för stora och mindre bolag och vara 
anpassbar till omvandlingstrycket i den internationella miljön. Med hänsyn till de stora 
omvärldsförändringar som har skett uppstod det behov av att förändra aktiebolagslag. 
Avsikten med den nya aktiebolagslagen är att ge svenska och utländska institutioner effektiva 
möjligheter att delta i de svenska aktiebolagens förvaltning.  

Utredningen har utkommit med ett antal delbetänkanden vilka har lett till ändringar i den då 
rådande aktiebolagslagen. I slutbetänkandet gör man två saker dels gör man ytterligare 
ändringar i lagens innehåll och dels så redigerar man om aktiebolagslagen för att öka dess 
begriplighet och läsbarhet.44 I föreliggande uppsats behandlas endast det förslag som är nya i 
slutbetänkandet – förslagen i delbetänkandena har redan remissbehandlats och lett till 
lagstiftning.  

Utredningen föreslår att den nya aktiebolagslagen skall träda i kraft den 1 januari 2004. 
Utredningens förslag redogörs i aktiebolagslagen. 

Kap. 1 handlar om allmänna bestämmelser för aktiebolag. Det föreslås en indelning av 
bolagen i privata och publika aktiebolag. Då aktiernas nominella värde uttrycks i en 
främmande valuta vid kursförändringar fluktuerar det nominella beloppet. För att undvika 
dessa fluktueringar föreslår utredningen att lämna systemet med nominella belopp på alla 
aktier och börja tillämpa ett system med kvotaktier. Detta innebär att inga aktier ges 
nominella värden utan alla aktier representerar lika andelar i bolaget. Nya system i sin tur 
påverkar reglerna om bolagsbildningen, kapitalökning och kapitalminskning. Till skydd för 
borgenärer föreslås det att det bör finnas aktiekapital av viss minsta storlek.  

Grundstommen för företagsformen aktiebolag är att aktieägarna inte riskerar mer än det 
satsade kapitalet. Denna ansvarbegränsning har gjort det möjligt att få flera kapitalägare – 
stora och små – att gå tillsammans för att finansiera stora kapitalkrävande verksamheter. 
Utredningen föreslår att aktiebolagslag inte skall innehålla undantag från 
ansvarsbegränsningen. Den föreslår emellertid att ett undantag ska göras för miljöbrott och 
införas i miljöbalken och inte i aktiebolagslagen.  

I kap. 2 redogörs det bestämmelser om bildandet av aktiebolag. Så kallad successivbildning 
utmönstras ur lagen och ersätts med simultanbildning. Successivbildning innebär att 
aktieägarna inte behöver betala in hela sin andel av aktiekapitalet vid bildandet av 
aktiebolaget utan kan betala i delar av detta vi senare tillfällen. Simultanbildning innebär att 
aktiekapitalet i sin helhet betalas in vid bildandet.  

I kap. 3 ingår bestämmelser om aktiers överlåtbarhet. Två grundläggande principer är 
fastlagda i lagen. Den ena är att alla aktier har lika rätt i aktiebolaget den andra är att en aktie 
är fritt överlåtbar. 

                                                            
44 http://www.regeringen.se 



32 

 

Kap. 4 handlar om aktieboken där alla aktier i ett aktiebolag skall antecknas. Utredningens 
förslag är att aktiebokens offentlighet inte bör inskränkas. Begränsningsregler förutsätter att 
utskriften inte skall uppta ägare med innehav representerade mindre än en tusendel av röster 
för samtliga aktier i bolaget. 

Kap. 5 innehåller bestämmelser om aktiebrev och registrering hos en värdepappersförvarare. 

Kap. 6 upptar bestämmelser om bolagsstämman. Enligt utredningen skapar dessa 
förutsättningar för en aktiv ägarfunktion, framförallt i aktiebolag med många ägare. I nya 
aktiebolagslagen föreslås kunna använda elektroniska hjälpmedel och kommunikation vid 
bolagsstämman.   

Kap. 7 tar upp bestämmelser om styrelse och verkställandedirektör.  

Kap. 8 redogör regler om bolagets organisation och om revision. 

Kap. 9 handlar om allmän granskning. Utredningen föreslår ersätta benämningen 
lekmannarevisor med allmän granskare.  

Kap.10 upptar vissa gemensamma regler för kapitalökning. 

Kap. 11 handlar om regler för fondemission. 

Kap. 12 upptar regler om tillskottsemission. Utredningen föreslår vissa nya bestämmelser om 
prospekt i lagen om handel med finansiella instrument och lagen om börs- och 
clearingsverksamhet. En utav bestämmelserna är att aktiebolag skall kunna åläggas 
skadeståndsansvar för felaktigheter och brister i prospekt som åstadkommits av aktiebolaget 
vid en emission eller en aktieägares utförsäljning av en större aktiepost i bolaget. 

Kap. 13 tar upp regler om riktade emissioner mm. Det nya lagförslaget innehåller bland annat 
bestämmelser som innebär att ett moderbolag som vill överlåta aktierna i ett dotterbolag till 
dotterbolagets företagsledning eller anställda – en så kallad management buy out - inte 
behöver fråga moderbolagets bolagsstämma för att få ett godkännande.  

I kap. 14-17 finns sammanställda bestämmelser om kapitalskyddsregler som upptar regler om 
värdeöverföringar, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet och 
regler för skydd för bolagets bundna egna kapital. Tidigare fanns bestämmelserna om dessa 
förfaranden på olika ställen i aktiebolagslagen. Utredningens förslag innebär ökade 
möjligheter för aktiebolagen att på ett enkelt sätt anpassa sin kapitalstruktur till vad som anses 
gynnsamt för AB:et och dess ägare vid bestämd tidpunkt.  

Kap. 18 innefattar förslag om lån från aktiebolaget till aktieägare. Förslaget handlar om att 
medel som är utdelningsbara till aktieägare även skall kunna lånas ut till ägare och andra 
särskild nämnda personer.  

Kap. 19 handlar om bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier. 

Kap. 20- 21 upptar regler om fusion och om fission. Reglerna om fission är nya och innebär 
en reglering av uppdelning av ett aktiebolag i flera aktiebolag.  

Kap. 22 behandlar bestämmelser om likvidation. 

Kap. 23 reglerar byte av bolagskategori. 
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Kap. 24-25 handlar om huvudprinciper för ett aktieägarregister och om reglerna i aktiebolags 
firma. 

Kap. 26-27 fick en ny utformning av skadestånd och straff och vite.45    

När Regeringen uppmanade remissinstanserna att inkomma med yttranden så är det främst 
Utredningens konkreta förslag som remissinstanserna brukar yttra sig över. 
Sammanfattningsvis så innehåller förslaget till Ny aktiebolagslag följande nyheter i 
förhållande till den vid utredningstillfället rådande lagstiftningen:  

1. Att bolagen delas in i privata och publika aktiebolag (Kap. 1) 

2. Att nominellt värde på aktierna avskaffas och ersätts av ett kvotaktiesystem (Kap. 1) 

3. Att ansvarsgenombrott genomförs och införs i miljöbalken (Miljöbalken) 

4. Att successivbildning utmönstras för bildandet av aktiebolag (Kap. 2) 

5. Att aktiebokens offentlighet inte bör inskränkas (Kap. 4) 

6. Att nya kommunikationshjälpmedel blir tillåtna vid bolagsstämman (Kap. 6) 

7. Att ersätta benämningen lekmannarevisor med allmän granskare (Kap. 9) 

8. Att skadeståndsansvar för felaktigheter och brister i prospekt för emissioner mm införs 
(Kap. 12) 

9. Att förslag om lån av utdelningsbara medel till aktieägare kan göras (Kap. 18) 

10. Att regler om fission det vill säga uppdelning av ett aktiebolag i flera införs (Kap. 21) 

11. Att aktieägare registreras i ett centralt register (Kap. 24) 

5.1.2  Sammanställning av remissyttranden till Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1) 
Förslagen och remissinstansernas ställningstagande till utredningen om Ny Aktiebolagslag 
sammanfattas nedan. I tabell 4 visas utredningens förslag i kolumnhuvudena och 
remissinstanserna svar visas i radhuvudena. Remissinstansernas tillstyrkande, avstyrkande 
och ignorering av utredningens förslag visas i tabellens celler. Med ignorering menar vi de 
fall en remissinstans varken tillstyrker, avstyrker förslag eller väljer att inte kommentera det. I 
tabell 4 markeras tillstyrkande med ”Ja” och avstrykande med ”Nej”. 

                                                            
45 http://www.regeringen.se 
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Tabell 4 De utvalda remissinstansernas ställningstagande till förslagen i Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1) 

 
Grupp 

 

Organisation Att aktieägare 
registreras i 
ett centralt 

register (Kap 
24) 

Att aktieägare 
får låna 

utdelnings-
baramedel  
(Kap 18) 

Att nominellt 
värde på 
aktierna 

avskaffas och 
ersätts av ett 

kvotaktiesyste
m (Kap 1) 

Att 
ansvars-
genom-
brott 

införs och 
införs i 

miljöbalk
en 

Att 
bolagen 
delas in i 
privata 

och 
publika 

aktiebola
g  

(Kap 1) 

Att 
successiv 
bildning 
utmönstr

as för 
bildandet 

av 
aktiebola
g (Kap 2) 

Att 
aktiebo

kens 
offentlig
het inte 

bör 
inskrän

kas 
(Kap 4) 

Att nya 
kommu-

nikations-
hjälpmedel 
blir tillåtna 

vid 
bolagsstämm

an (Kap 6) 

Att ersätta 
benämningen 
lekmannarevis
or med allmän 

granskare 
(Kap 9) 

Att 
skadeståndsans

var för 
delaktigheter 

och rister i 
prospekt för 

emissioner mm 
införs (Kap 12) 

Att regler om 
fission dvs. 
uppdelning 

av ett 
aktiebolag i 
flera införs 

(Kap 21) 
1 EBM Ja Nej Ja Ja * Ignorerat Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

 RPS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 RSV Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
3.1 ESV Nej Ja Ja Nej Ignorerat Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja 

 RRV Ignorerat Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat 

 RN Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
3.2 Advokatsamf. Ignorerat Ignorerat Ja Nej Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja Ja 

 FAR ** ** ** ** ** ** ** ** Ja ** ** 

 SRS ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

 SRF Nej Ja Ja Nej Ignorerat Ja Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja 

4.1 AP4 * * * * * * * * * * * 
 AP6 * * * * * * * * * * * 

4.2 Företagarna Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 SN Nej Ja Ja Nej Ignorerat Ignorerat Ja Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

4.3 Aktiespararna Ja Ignorerat Nej Nej Ignorerat Ignorerat Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Aktiefrämjand

et * * * * * * * * * * * 

5 
Naturvårdsver

ket Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat 
 SNF Ignorerat Ignorerar Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerar Ignorerar 
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*= Organisationen har avstått från att yttra sig över hela Statliga offentliga utredningen 

**=Bortfall  

Av tabell 4 ser vi att ett antal förslag inte är kontroversiella utan accepteras av alla 
organisationer som är med i vår undersökning. Av de elva förslagen är sju inte 
kontroversiella och fyra där det finns en del organisationer som avstyrker förslagen. 
Betraktar vi de inte kontroversiella förslagens innehåll ser vi att förslagen i huvudsak 
knappast kan förväntas väcka någon opposition. Förslaget att ”ersätta benämningen 
lekmannarevisor…”, ”tillåta nya kommunikationshjälpmedel vid bolagsstämma”, 
”utmönstringen av successivbildningen av bolag” (successivbildningen används inte 
nuförtiden) etc. syns i största allmänhet vara lätta att acceptera som en uppdatering och 
modernisering av lagstiftningen och en anpassning till lagstiftning i andra EU- länder.  

Vår tolkning är att de icke kontroversiella förslagen tillgodoser att allmänintresse av att 
effektivisera lagstiftningen och att dessa förslag inte strider mot några egenintressen – i 
vart fall inte hos de här undersökta organisationerna. I tabell 5 presenterar vi enbart de 
kontroversiella förslagen för att få bättre överskådlighet. 

Tabell 5 Remissinstansernas ställningstagande till de kontroversiella förslagen i Avskaffandet Av 
Revisionsplikten (SOU 2001:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp Organisation 

Att 
aktieägare 
registreras 

i ett 
centralt 
register 
(Kap 24) 

Att aktieägare 
får låna 

utdelnings-
baramedel 
(Kap 18) 

Att nominellt 
värde på 
aktierna 

avskaffas och 
ersätts av ett 

kvotaktiesystem 
(Kap 1) 

Att ansvars-
genombrott 
införs och 

införs i 
miljöbalken 

1 EBM Ja Nej Ja Ja  

 RPS Ja Ja Ja Ja 

 RSV Ja Ja Ja Ja 

 3.1 ESV Nej Ja Ja Nej 

 RRV Ignorerat Ignorerat Ja Ignorerat 

 RN Ja Ja Ja Ja 
 3.2 Advokatsamf. Ignorerat Ignorerat Ja Nej 
 FAR ** ** ** ** 

 SRS ** ** ** ** 

 SRF Nej Ja Ja Nej 

 4.1 AP4 * * * * 
 AP6 * * * * 
 4.2 Företagarna Nej Ja Ja Nej 

 SN Nej Ja Ja Nej 

 4.3 Aktiespararna Ja Ignorerat Nej Nej 
 Aktiefrämjandet * * * * 
 5 Naturvårdsverk. Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja 
 SNF Ignorerat Ignorerar Ignorerat Ja 
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Källa: Egen bearbetad tabell 

*= Organisationen har avstått från att yttra sig över hela SOU:n 

**=Bortfall 

De rättsvårdande organisationerna (Grupp1) 

I denna grupp är man eniga om alla förslag med ett undantag nämligen 
Ekobrottsmyndigheten som avstyrker förslaget att ”aktieägare ska få låna utdelningsbara 
medel” med hänvisning till att det skapar möjligheter för ekonomiska brott.  

Det är värt att notera att Rikspolisstyrelsen i sitt yttrande säger att Rikspolisstyrelsen inte 
har något att invända mot förslagen eftersom de inte berör de intressen som 
Rikspolisstyrelsen är satt till att bevaka.  

Ekobrottsmyndigheten har intresse av att förstärkta kontrollmöjligheter, undvika 
regelförändringar som kan öka möjligheterna för ekonomisk brottslighet samt stödja 
regelförändringar som ökar möjligheterna att bestraffa regelbrott. Rikspolisstyrelsen visar 
enbart att de framförda förslagen inte berör deras intresse och därmed ger remissvaret från 
Rikspolisstyrelsen ingen detaljerad information om dess intresse. Riksskatteverket visar sitt 
starka intresse för kontrollmöjligheter när de betonar beslutet om att aktieägarregistret bör 
införas så fort som möjligt.  

Organisationer inom ekonomistyrning, revision och affärsjuridik utan ett kommersiellt 
intresse (Grupp 3.1) 

Ekonomistyrningsverket avstyrker registreringen av aktieägare i ett centralt register med 
hänvisning till att frågan inte är tillräckligt utredd. Det avstyrker också att 
ansvarsgenombrottet för miljöbrott införs med hänsyn till att ansvarsfriheten för ägarna till 
ett aktiebolag är en mycket viktig grundförutsättning för aktiebolaget såsom en 
företagsform. De övriga två förslagen tillstyrks av Ekonomistyrningsverket. 
Riksrevisionsverket tillstyrker att man inför ett kvotaktiesystem övriga frågor ignorerar 
verket.  Revisorsnämnden har ett svepande svar där man tillstyrker allt. 

Organisationer inom ekonomistyrning, revision och affärsjuridik med ett kommersiellt 
intresse (Grupp 3.2) 

Advokatsamfundet ignorerar de två första förslagen att aktieägare registreras i ett centralt 
register och att aktieägare får låna utdelningsbara medel. De tillstyrker införandet av 
kvotaktiesystem men avstyrker ansvarsgenombrottet för miljöbrott med hänvisning till att 
ansvarsfriheten för ägarna till ett aktiebolag är en mycket viktig grundförutsättning för 
aktiebolagsformen.  

Sveriges redovisningskonsulters förbund avstyrker förslagen att aktieägarna registreras i en 
centrals register samt att ansvarsgenombrott införs och tillstyrker kvotaktiesystemet samt 
att aktieägare får låna utdelningsbara medel.  

Remissvaren från SRS och FAR har vi inte lyckats få tag i trots upprepade kontakter med 
dem och Regeringskansliet.  

Organisationer med aktieägarintressen, Statliga myndigheter (Grupp 4.1) 
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Fjärde och Sjätte AP-fonderna har avstått från att yttra sig med hänvisning till att förslagen 
inte berör dem.  

Organisationer med aktieägarintressen, Paraplyorganisationer (Grupp 4.2) 

Aktiespararna tillstyrker aktieägarregistret och detta i linje med deras intresse för att 
bevaka minoritetsägares insyn i aktiebolagen. Förslaget att avskaffa aktiernas nominella 
värden och ersätta det med ett kvotaktiesystem samt att ansvarsgenombrott införs för 
miljöbrott avstyrks av Aktiespararna. De ignorerar frågan om att låna ut utdelningsbara 
medel till aktieägare. 

Aktiefrämjandet avstår från att yttra sig.  

Organisationer med ett miljö- och naturvårdsintresse (Grupp 5) 

I denna grupp har man enbart yttrats sig över förslaget om att ansvargenombrott införs för 
miljöbrott vilket man tillstyrker.  

Det mest kontroversiella förslaget är förslaget att ansvarsgenombrott införs. Här ser vi 
tydligt att Naturvårdsverket och Svenska Naturskyddsföreningen är styrda av sitt 
miljöintresse.  

5.2 Internationell redovisning i svenska företag (SOU 2003:71) 
Europaparlamentet och rådet publicerade den 19 juli 2002 International Accounting 
Standards (IAS-förordning) om utförandet av internationella redovisningsstandarder. 
Ändamålet med förordningen är att den skall bidra till att skapa en praktisk, 
kostnadseffektiv och fungerande kapitalmarknad inom EU. IAS-förordningen skapar 
förutsättningar för företag i gemenskapen att konkurrera på lika villkor om de befintliga 
finansiella resurserna på EU: s och de globala marknaderna.  
 
Huvudsakligen är IAS-förordning framtagen för de noterade bolagen som är enligt IAS 
skyldiga att tillämpa IAS i koncernredovisningen. Denna målgrupp som för sin 
finansierings skull är beroende av kapitalmarknaden måste säkerställa högkvalitativa 
redovisningsrapporter som tillgodoser kapitalmarknadens krav.46 Följaktligen har IAS 
regler utformats utifrån den internationella kapitalmarknadens investerarperspektiv och 
syftar till att finansiella rapporter som upprättats enligt gemenskapsförordningen skall ge 
investerarna ett tydligt beslutsunderlag.47  

Enligt IAS-förordningen skall börsnoterade företag fr.o.m. år 2005 upprätta 
koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits 
av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Detta direktiv gäller direkt i alla 
medlemsstaterna.48 Faktum att svenskt näringsliv blir alltmer internationaliserat leder till 
att Sverige måste följa den internationella utvecklingen. Denna utveckling går mot en 
världsomfattande redovisningsreglering för internationellt verksamma företag.49 
Utredningen anför följande förslag:  
 

                                                            
46 http://www.srs.se 
47 http://www.skatteverket.se 
48 SOU (2003:71). 
49 SOU (2003:71). 
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1. Att alla företag, såväl noterade som ickenoterade, skall ha möjlighet att upprätta 
sina redovisningshandlingar i enlighet med IAS. 
 

2. Att möjligheten att tillämpa IAS redovisningsprinciper inom ramen för 
Årsredovisningslag förbättras väsentligt. Årsredovisningslag bör vidgas och alla 
hinder mot användning av IAS avlägsnas. Detta förslag om förändringar i 
Årsredovisningslagen syftar till att kunna erbjuda svenska företag alternativa 
redovisningsmetoder. 

 
3. Att kopplingen mellan redovisning och beskattning avskaffas. Enligt svensk 

lagstiftning ligger redovisning till grund för beskattning. Tillämpningen av IAS 
leder till en nödvändig förändring där IAS utgör grunden till beskattningen.   

 
4. Att Bokföringsnämnden får kompletterande normgivningsroll. För att IAS skulle 

anpassas av redovisningskraven för de mindre företagen bör Bokföringsnämnden 
tilldelas utökade resurser i deras normeringsarbete att ta fram kompletterande 
redovisningsstandarder för små och medelstora bolag. 

 
5. Att företag skall enligt omvärderingsmodellen ha möjlighet att värdera finansiella 

instrument till verkligt värde. För att minska konflikten mellan svensk 
redovisningslagstiftning och IAS skall tillgångar värderas till verkligt värde istället 
för historiskt anskaffningsvärde.    

 
6. Att LIFO-metoden godkänns. En övergång till en fullständig IAS kräver att 

förbudet att tillämpa LIFO-metoden vid uträkning av anskaffningsvärdet för 
varulager av tillgångar av samma slag tas bort. 

 
7. Att förvaltningsberättelsens innehåll kan varieras. I takt med att IAS-förordning 

ställer högre krav på finansiella rapporter innehållsmässigt än vad 
Årsredovisningslag gör bör tillägsupplysningar vara med detaljerade.   

 
8. Att koncerndefinitionen ändras. För att eliminera konflikter mellan svensk 

redovisningslagstiftning och IAS bör koncerndefinition skrivas om så att 
moderbolaget har ett ensamt bestämmande inflytande över koncernen. 

 
Utredningens förslag går sammantaget ut på att det bildas två möjliga regelverk för 
företagens redovisning. Det första regelverket är Årsredovisningslagen och god 
redovisningssed – med inslag av IAS redovisningsprinciper – och det andra regelverket är 
IAS.50 

5.2.1 Sammanställning av remissyttranden till Internationell redovisning (SOU 
2003:67) 
Förslagen och remissinstansernas ställningstagande till utredningen om Internationell 
redovisning sammanfattas i tabell 6.  

                                                            
50 SOU (2003:71). 
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 Tabell 6 De utvalda remissinstansernas ställningstagande till förslagen i Internationell redovisning (SOU 2003:71) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*= Organisationen har avstått från att yttra sig över hela SOU: n 

Källa: Egen bearbetad tabell 

Grupp Organisation 

Alla företag ska 
ha möjlighet att 

tillämpa IAS  

Skapa 
möjligheter 

för 
alternativa 
redovisning

smetoder 

Avskaffa 
kopplingen 

mellan 
redovisning 

och 
beskattning 

BFN får en 
kompletterande 
normgivnings 

roll 

Värdering 
till 

verkligt 
värde 
införs  

LIFO 
metoden 
godkänns

Förvaltnings
berättelsens 
innehåll kan 

varieras 

Anpassa 
koncern 

definition 
till IAS 

1 EBM Ja Nej Ja Ignorerat Ja Ignorerat Ja Ignorerat 

 RPS * * * * * * * * 

 RSV Nej Ja Ja Ignorerat Nej Ignorerat Ignorerar Ignorerat 

3.1 ESV Ja Ignorerar Ja Ja Ignorerar Ignorerat Ignorerar Ignorerat 

 RN Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
3.2  Advokatsamf. Ja Nej Nej Ja Nej Ignorerat Ignorerat Nej 
 FAR Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ignorerar Ignorerat 

 SRS Ja Ja Ja Ja Ja Ignorerat Ja Ja 

 SRF Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ignorerat 

4.2 Företagarna Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 SN Ja Ja Nej Ja Nej Ignorerat Ja Ja 

4.3 Aktiespararna Ignorerat Ja Ignorerat Ja Ja Ja Nej Ja 



40 

 

De rättsvårdande myndigheterna 

Rikspolisstyrelsen avstår från att yttra sig över SOU Internationell redovisning med 
hänvisning till att dem inte bedriver någon verksamhet som påverkas av förslagen.51   

Ekobrottsmyndigheten påpekar att utredningen har skapat för många redovisningsalternativ 
som leder till försvårad tillämpning av lagstiftningen och i Ekobrottsmyndighetens fall 
försvårar en jämförelse av finansiella rapporter mellan olika år och bolag. Således anser 
Ekobrottsmyndigheten att svenska redovisningsregler bör anpassas till IAS och vara 
obligatoriska för alla redovisningsskyldiga bolag.52  

Riksskatteverket avstyrker starkt att icke-noterade bolag skall tillämpa IAS i 
Årsredovisningslagen samt att små och medelstora bolag ska få tillämpa IAS i 
koncernredovisningen och Årsredovisningslagen. Riksskatteverket förklarar sitt 
ställningstagande med faktum att IAS har utförmats utan hänsynstagande till beskattning och 
inte är anpassad för mindre bolag. Enligt Riksskatteverkets mening skulle införandet av 
förslaget att IAS får tillämpas av alla företag komplicera verksamheten för mindre företag och 
medföra merarbete för Skattemyndigheterna.53 Vi kan från ovan anförda resumera att 
Ekobrottsmyndigheten ser framemot att alla företag tillämpar gemenskapsförordning, däremot 
Riksskatteverket anger synnerliga skäl till att IAS bör tillämpas enbart av de bolag till vilkas 
syfte dessa regler har tillkommit och inte för de mindre bolagen.  

Ekobrottsmyndigheten och Riksskatteverket har åtskilda åsikter även gällande förslag om 
värdering av tillgångar till verkligt värde. Ekobrottsmyndigheten tillstyrker förslaget men 
Riksskatteverket avstyrker det. Riksskatteverket anser att värdering till verkligt värde inte är 
en bra lösning eftersom denna metod skapar subjektiva bedömningar och kan leda till 
kontrollsvårigheter, oenigheter, ökade processkostnader samt minskad förutsägbarhet.54      

Ekobrottsmyndigheten tillstyrker att IAS principer införs i Årsredovisningslagen. 
Riksskatteverket tillstyrker detta förslag men med reservationer beträffande värdering av 
tillgångar till verkligt värde. Både myndigheterna är eniga angående förslaget gällande 
frikopplingen mellan redovisning och beskattning. Ekobrottsmyndigheten är positiva till 
införandet av förslaget om internationell redovisning i svenska företag och tillstyrker förslag 
att förvaltningsberättelsens innehåll kan varieras. Riksskatteverket berör inte dessa frågor. 
Resterande förslag ignoreras av båda myndigheterna.  

 

 

 

 

 

  

                                                            
51 http://www.polisen.se 
52 http://www.ekobrottsmyndigheten.se 
53 http://www.skatteverket.se 
54 http://www.skatteverket.se 
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Tabell 7De utvalda rättsvårdande myndigheters ställningstagande till förslagen i Internationell 
redovisning i svenska företag (SOU 2003:71)  

Förslag  EBM RPS RSV 

Alla företag ska ha möjlighet att tillämpa IAS Ja * Ignorerat 

Skapa möjligheter för alternativa redovisningsmetoder Ja * Nej 

Avskaffa kopplingen mellan redovisning och beskattning Ja * Ja 

BFN får en kompletterande normgivningsroll Ignorerat * Ignorerat 

Värdera finansiella instrument till verkligt värde  Ja  * Nej  

LIFO-metoden godkänns  Ignorerat * Ignorerat 

Förvaltningsberättelsen innehåll kan varieras Ja * Ignorerat 

Anpassa koncerndefinitionen till IAS Ignorerat * Ignorerat 

Källa: Egen bearbetad tabell 

Organisationer inom ekonomistyrning, redovisning och affärsjuridik utan ett kommersiellt 
intresse 

Ekonomistyrningsverket och Revisorsnämnden tillstyrker utredningens förslag om att alla 
svenska företag ska ha Internationell redovisning. Resterande förslag ignoreras av 
Revisorsnämnden. Ekonomistyrningsverket ignorerar resterande förslag förutom förslaget 
beträffande frikopplingen mellan redovisning och beskattning samt förslaget att 
Bokföringsnämnden bör få en kompletterande normgivningsroll. Det tillstyrker de båda 
sistnämnda förslagen. 55    

Tabell 8 De utvalda organisationerna inom ekonomistyrning, redovisning och affärsjuridik utan ett 
kommersiellt intresse ställningstagande till förslag i Internationell redovisning i svenska företag (SOU 
2003:71) 

Förslag ESV RN 

Alla företag skall ha möjlighet att tillämpa IAS Ja Ja 

Skapa möjligheter för alternativa redovisningsmetoder Ignorerat Ignorerat 

Avskaffa kopplingen mellan redovisning och beskattning Ja Ignorerat 

BFN får en kompletterande normgivningsroll Ja Ignorerat 

Värdering till verkligt värde införs Ignorerat  Ignorerat 

LIFO metoden godkänns  Ignorerat Ignorerat 

Förvaltningsberättelsen innehåll kan varieras Ignorerat Ignorerat 

Anpassa koncerndefinition till IAS Ignorerat Ignorerat 

Källa: Egen bearbetad tabell 

                                                            
55 http://www.esv.se 
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Organisationer inom ekonomistyrning, revision och affärsjuridik med ett kommersiellt 
intresse 

I denna grupp visar organisationerna ett stort engagemang och lämnar väldigt få förslag 
obesvarade. Alla fyra organisationer tillstyrker förslaget om Internationell redovisning i 
svenska företag ska införas och förslaget att bokföringsnämnden får en kompletterande 
normgivning.  

FAR, SRS och SRF tillstyrker förslagen att IAS får tillämpas av alla företag, att frikoppling 
mellan beskattning och redovisning görs, att vissa tillgängar kan värderas till verkligt värde 
samt att IAS får tillämpas inom årsredovisningslagen. Dessa förslag avstyrker däremot 
advokatsamfundet.  

Det råder skilda åsikter gällande förslaget om godkännandet av LIFO-metoden. FAR 
avstyrker förslaget, SRF tillstyrker, Advokatsamfundet och SRS kommenterar inte förslaget. 
Beträffande förslaget att förvaltningsberättelsens innehåll kan varieras SRS tillstyrker 
förslaget och framför att det bör övervägas att kraven på tilläggsupplysningar kan minskas.56 
Enligt SRF:s mening bör förvaltningsberättelsens innehåll vara enhetligt och avstyrker 
därmed förslaget. Advokatsamfundet och FAR inte uttalar sig i denna fråga.  
Advokatsamfundet avstyrker förlag att koncerndefinition justeras eftersom det inte görs 
motsvarande förändring av definitionen i aktiebolagslagen. Advokatsamfundet befarar att 
skilda definitioner skulle öka komplexiteten i normgivningen. SRS tillstyrker detta förslag. 
FAR uttalar sig inte konkret om förslaget, men visar tydligt sitt ställningstagande mot svenska 
definitioner vilket kan leda till att en svensk IAS uppstår. SRF lämnar inte synpunkter i denna 
fråga.  

Tabell 9 De utvalda organisationerna inom ekonomistyrning, redovisning och affärsjuridik med ett 
kommersiellt intresse ställningstagande till förslag i Internationell redovisning för svenska företag (SOU 
2003:71) 

Förslag Advokatsamf. FAR SRS SRF 

Alla företag ska ha möjlighet att tillämpa IAS Ja Ja Ja Ja 

Skapa möjligheter för alternativa redovisningsmetoder Nej Ja Ja Ja 

Avskaffa kopplingen mellan redovisning och 
beskattning 

Nej Ja Ja Ja 

BFN får en kompletterande normgivningsroll Ja Ja Ja Ja 

Värdering till verkligt värde införs Nej  Ja Ja Ja 

LIFO metoden godkänns  Ignorerat Nej Ignorerat Ja 

Förvaltningsberättelsen innehåll kan varieras Ignorerat Ignorerat Ja Nej 

Anpassa koncerndefinitionen till IAS Nej Ignorerat Ja Ignorerat 

Källa: Egen bearbetad tabell  

                                                            
56 http://www.srs.se 
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Organisationer med aktieägarintressen – paraplyorganisationer 

Företagarna och Svenskt Näringsliv tillstyrker utredningens förslag om Internationell 
redovisning i svenska företag och att Bokföringsnämnden ska få tillökade resurser. Båda 
organisationerna befarar att de komplexa IAS redovisningsreglerna kommer att genomsyra 
även svensk normgivning och därför anser de att det är viktigt att de små företagen får ett 
regelverk som är begripligt och enkelt. Företagarna och Svenskt Näringsliv gör en bedömning 
att det finns behov av att Bokföringsnämnden får tillräckliga resurser så att de kan utveckla 
förenklingar för de små företagen. 

Företagarna och Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att kopplingen mellan redovisning och 
beskattning avskaffas. Företagarna befarar att olika regler för skatter och redovisning kan 
skapa förvirring bland företagen. De uppmärksammar att företag som tillämpar IAS regler 
inte skall vara förmånligare än de regler som används av små företag eftersom dessa företag 
kan känna sig tvingade att tillämpa komplexa IAS redovisningsregler, som kan missgynna de 
mindre företagen.57 I samma fråga bedömer Svenskt Näringsliv att det krävs fortsatt 
utredningsarbete för att kunna hantera utvecklingen på redovisnings- och 
beskattningsområdet.  

Svenskt Näringsliv finner att IAS synsätt är i strid med svenska redovisningsnormer och 
hindrar tillämpningen av IAS på bolagsnivå, därför avstyrker de förslaget att tillgångar skall 
värderas till verkligt värde. Företagarna uttalar sig inte om detta förslag och avstår från att 
kommentera nästföljande förslag. Enligt Svenskt Näringslivs mening är det viktigt att alla 
företag får välja om de vill tillämpa IAS i redovisningen och tillstyrker detta förslag. Svenskt 
Näringsliv tillstyrker utredningens förslag att IAS skall införas i Årsredovisningslagen, att 
koncerndefinition ändras samt att förvaltningsberättelsens innehåll kan varieras.58  

Tabell 10 De utvalda paraplyorganisationernas med aktieägarintressen ställningstagande till förslag i 
Internationell redovisning för svenska företag (SOU 2003:71) 

Förslag  Företagarna SN 

Alla företag ska ha möjlighet att tillämpa IAS Ja Ja 

Skapa möjligheter för alternativa redovisningsmetoder Ignorerat Ja 

Avskaffa kopplingen mellan redovisning och beskattning Nej Nej 

BFN får en kompletterande normgivningsroll  Ja Ja 

Värdering till verkligt värde införs   Ignorerat Nej 

LIFO metoden godkänns  Ignorerat Ignorerat 

Förvaltningsberättelsen innehåll kan varieras Ignorerat Ja 

Anpassa koncerndefinition till IAS Ignorerat Ja 

 

Källa: Egen bearbetad tabell 

                                                            
57 http://www.foretagarna.se 
58 http://www.svensktnaringsliv.se 
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Organisation med aktieägarintresse – minoritetsägare 

Aktiespararna begränsar sina svar enbart till sitt konkreta intresseområde där de är måna om 
att bevara investerares rättigheter. Förbundet förordar att IAS principer bör tillämpas även av 
noterade bolag som inte hör till en koncern i syfte att öka jämförbarheten bland dessa bolag. 
Aktiespararna tillstyrker utredningens förslag att Årsredovisningslagen bör anpassas till IAS. 
Därvid tillstyrker förbundet vissa förslag beträffande förändringar i Årsredovisningslagen som 
att koncerndefinitionen skrivs om, att tillgångar skall värderas till verkligt värde samt att 
LIFO-metoden godkänns. Aktiespararna däremot avstyrker starkt att förvaltningsberättelsens 
innehåll ska kunna varieras eftersom jämförbarheten försämras och investerare kan få svårt att 
hitta nödvändig information.59 Aktiespararna tillstyrker förslag att Bokföringsnämnden har en 
viktig framtida roll i regelskapandet. Andra förslag ignoreras av organisationen.   

Tabell 11 De utvalda minoritetsägarnas, med aktieägarintresseintresse, ställningstagande till förslag i 
Internationell redovisning i svenska företag (SOU 2003:71)  

Förslag Aktiespararna 

Alla företag ska ha möjlighet att tillämpa IAS Ignorerat 

Skapa möjligheter för alternativa redovisningsmetoder Ja 

Avskaffa kopplingen mellan redovisning och beskattning Ignorerat 

BFN får en kompletterande normgivningsroll Ja 

Värdering till verkligt värde införs  Ja 

LIFO metoden godkänns  Ja 

Förvaltningsberättelsen innehåll kan varieras Nej 

Anpassa koncerndefinitionen till IAS Ja 

Källa: Egen bearbetad tabell 

5.3 Avskaffandet av revisionsplikten för små och medelstora företag (SOU 2008:32) 
Ett huvudskäl till att man införde revisionsplikten för aktiebolag 1984 var att minska den 
ekonomiska brottsligheten. Under senare tid har debatt förts om de komplicerade regelverken 
för aktiebolag som särskilt drabbar småföretag. De aktuella förslaget att avskaffa 
revisionsplikten för små aktiebolag är ett steg i att minska regelfloran och därigenom 
åstadkomma regelförenklingar. Huvudförslaget kombineras med ett antal följdförslag för att 
kompensera för minskningen av den ekonomiska kontrollen som avskaffandet innebär.   

Enligt EG: s direktiv är det obligatoriskt med revision av företags årsbokslut och en 
granskning av dess förvaltningsberättelse. Det finns emellertid möjlighet för de enskilda 
medlemsländerna att undanta mindre företag från revisionsplikten under förutsättning att de 
på balansdagen inte överstiger två av följande tre gränsvärden:  

• 50 anställda 
• Nettoomsättning på 83 miljoner kronor  
• Balansomslutning uppgående till 41,5 miljoner kronor.60

  
                                                            
59 http://www.aktiespararna.se 
60 SOU (2008:32).  
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Inom EU är det endast Sverige, Malta och Finland som ännu inte har utnyttjat möjligheten att 
genomföra undantaget. Utredningen betonar att svenska företag befinner sig redan i ett 
konkurrensmässigt underläge jämfört med ledande länder i EU. För att undvika ytterligare 
försämring av konkurrenssituationen föreslår utredningen högsta tillåtna gränsvärden som 
anges i EG-direktivet. Utredningen rekommenderar också att förslaget genomförs i ett enda 
steg. Efter lagändringen beräknas det att enbart 4 procent av aktiebolagen blir 
revisionspliktiga.61 Utredningen anser att kostnaden för fullständig revision är onödig för små 
aktiebolag, eftersom de ofta inte har behov av en fullständig revision.62 Förslaget att slopa 
revisionsplikten för små företag baseras på uppfattningen att kostnaderna för revisionen inte 
motsvarar nyttan av densamma. En intressant iakttagelse är att många företag antas komma att 
välja att fortsätta med revision vilket får en del att ifrågasätta reformen. Den svenska debatten 
berör till stor del frågan av värdet av revisionen överstiger kostnaderna eller inte. Enligt 
utredningens beräkningar förväntas att besparingar i samband med avskaffandet av 
revisionsplikten skulle uppgå till cirka 5,8 miljarder kronor per år.63  

Utredningen och förslår följande i sitt delbetänkande:  

1. Att revisionsplikten för små företag avskaffas den 1 juli 2010. 

2. Att förvaltningsrevisionen avskaffas. 

3. Att bestämmelserna om revisorns skyldighet att anmäla missförhållanden i 
revisionsklientens verksamhet (skatt, brott) upphävs. 

4. Att mandattiden för revisorer kortas till ett år. 

5. Att Skatteverket ska få göra kontroll av företagets bokföring under löpande inkomstår.  

6. Att i självdeklarationen ange om bolag har revisor eller anlitar någon uppdragstagare 
för årsbokslutet och i så fall namnen på dessa. 

7. Att högsta möjliga gränsvärden enligt EG-direktivet ska tillämpas och att förslaget 
skall genomföras i ett enda steg.64 

5.3.1 Sammanställning av remissyttranden till Avskaffandet av revisionsplikten för små 
och medelstora företag (SOU 2008:32) 
 
Förslagen och remissinstansernas ställningstagande till utredningen om Avskaffandet av 
revisionsplikten för små och medelstora företag sammanfattas i tabellen 12. Efter tabellen 
kommenteras ställningstagandena till förslagen i respektive grupp. 

                                                            
61 http://www.regeringen.se   
62 SOU (2008:32). 
63 SOU (2008:32). 
64 http://www.regeringen.se   
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Tabell 12 De utvalda remissinstansernas ställningstagande till förslagen i Avskaffandet Av Revisionsplikten (SOU 2008:32) 

Grupp Organisation 

Revisions 
plikten av- 

skaffas 

 
 
 

Förvaltning
srevisionen 
avskaffas 

Bestämmel- 
serna  

om revisorns 
skyldighet  
att anmäla  

brott upphävs 

Högsta 
möjliga 

gränsvärden 
enligt EG-

direktivet ska 
tillämpas 

Mandat- 
tiden för  
revisorer 

kortas  
till ett år 

Skatteverket ska 
få rätt att göra 

kontroll av 
företagets 

bokföring under 
löpande 

inkomstår 

I självdeklarationen 
ange om de har 

revisor eller anlitar 
någon uppdragstagare 
för årsbokslutet och i 

så fall namnen på 
dessa 

1 EBM Nej Nej Nej Nej Ignorerat Tveksam Ja 

 RPS Nej Ignorerar Nej Nej Ignorerat Ja Ignorerat 

 SV Nej Ignorerar Ignorerat Nej Ignorerat Ja Ja 

3.1 ESV Nej Nej Ignorerar Nej Ignorerat Ja Ignorerar 

 
Riksrevisione
n Nej Ignorerar Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

 RN Ja Nej Ignorerar Ja Ignorerar Ignorerar Ignorerar 
3.2 Advokatsamf. Ja Ja Ignorerat Ignorerat Ja Nej Nej 
 FAR SRS Tveksam Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

 SRF Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

4.1 AP3 * * * * * * * 

4.2 Företagarna Ja Ignorerar Ignorerat Ignorerat Ignorerat Nej Nej 

 SN Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

 4.3 Aktiespararna Tveksam Nej Ignorerat Nej Ja Ignorerat Ja 

 
Aktie-
främjandet * * * * * * * 

 

*= Organisationen har avstått från att yttra sig över hela SOU:n         

Källa: Egen bearbetad tabell 
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De rättsvårdande myndigheterna 

Av tabellen framgår det att de rättsvårdande myndigheterna (Ekobrottsmyndigheten, 
Rikspolisstyrelsen och Skatteverket) ställer sig avvisande till att revisionsplikten avskaffas. 
Ekobrottsmyndigheten vill inte att förvaltningsrevisionen avskaffas medan Rikspolisstyrelsen 
och Skatteverket inte berör denna fråga. Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen är 
emot att bestämmelserna om revisorns skyldighet att anmäla brott upphävs medan 
Skatteverket ignorerat denna fråga. Förslaget ”att mandattiden för revisorer kortas till ett år” 
ignoreras av alla tre. Alla tre myndigheterna har invändningar mot att tillämpa högsta möjliga 
gränsvärden.  

Likheterna i svaren syns kunna relateras till det kontrollbehov som alla tre myndigheterna har. 
Olikheterna i svaren som består i att vissa frågor har ignorerats av en del myndigheter i 
gruppen. Skillnaderna tror vi kan förklaras av olikheterna i kontrollbehovet. Att alla tre 
myndigheterna har ignorerat förslaget att korta mandattiden för revisorer skulle kunna 
förklaras med att revisorernas mandattid inte antas påverka kvalitén i årsredovisningarna.  

Förslaget ”att Skatteverket ska få rätt att göra kontroll av företagens bokföring under löpande 
inkomstår” samt förslaget ”att i självdeklarationen ange om de har revisor eller annan 
uppdragstagare för årsbokslutet och i så fall namnen på dessa” stöds i huvudsak av de tre 
myndigheterna även om Ekobrottsmyndigheten är tveksam till det ena och Rikspolisstyrelsen 
ignorerar det andra. De båda förslagen innebär ökade kontrollmöjligheter och även dessa svar 
syns kunna relateras till myndigheternas kontrollbehov.  

Organisationer inom ekonomistyrning, revision eller affärsjuridik utan ett kommersiellt 
intresse 

Tabellen visar att organisationerna inom denna grupp (Ekonomistyrningsverket, 
Riksrevisionen och Revisorsnämnden) ignorerar de flesta förslagen. Ett undantag är 
revisionspliktens avskaffande som Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen avstyrker 
medan Revisorsnämnden tillstyrker. Ett annat undantag är att Ekonomistyrningsverket och 
Revisorsnämnden avstyrker förvaltningsrevisionens avskaffande medan Riksrevisionen 
ignorerar detta förslag.  

Organisationer inom ekonomistyrning, revision eller affärsjuridik med ett kommersiellt 
intresse 

Organisationerna i denna grupp (Advokatsamfundet, FAR SRS och SRF) visar med vissa 
undantag likartade uppfattningar. Främsta avvikelserna visas FAR SRS som är tveksamma till 
att revisionsplikten avskaffas och avstyrker förvaltningsrevisionens avskaffande samt 
tillämpningen av de högsta gränsvärdena enligt EG-direktivet. Att FAR SRS skiljer sig från 
de övriga i denna grupp kan förklaras med att dessa tre förslag direkt kommer att minska 
marknaden för FAR SRS:s medlemmar.  I övrigt tyder tabellen på att dessa organisationer 
stödjer en minskad kontrollnivå.  

Organisationer med aktieägarintressen – AP-fonder 

Denna grupp innehåller Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden vilka inte investerar i andra 
aktiebolag än börsnoterade. Detta förklarar varför de inte valt att yttra sig över utredningen 
som gäller små och medelstora företag.  

Organisationer med aktieägarintressen – paraplyorganisationer 
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Gruppen paraplyorganisationer med aktieägarintressen (Svenskt Näringsliv och Företagarna) 
har stora likheter i sina svar. Skillnaden består i att Företagarna har ignorerat vissa frågor där 
Svenskt Näringsliv svarat, men i övrigt stämmer svaren överens. Svaren pekar på en motvilja 
för kontroll då man avstyrker alla förslag som innebär ökning av kontrollen och tillstyrker alla 
förslag som minskar kontrollen.    

Organisationer med aktieägarintresse- minoritetsägare 

Aktiespararna och Aktiefrämjandet är organisationer med aktieägarintresse men med 
inriktning på enskilda personers aktiesparande och representerar därigenom minoritetsägare 
till noterade bolag.  

Aktiefrämjandet är inte någon betydelsefull aktieägare utan har som huvuduppgift att 
propagera för ett ökat aktiesparande hos allmänheten. Aktiefrämjandet visar lågt intresse för 
SOU: n i sin helhet genom att avstå från att yttra sig. Utredningens förslag tror vi inte har 
någon större betydelse för Aktiefrämjandets propagerande för ökat aktiesparande.  

Aktiespararna är intresseorganisation för småsparare som sparar i aktier. Dessa småsparare är 
minoritetsägare och aktiespararna försvarar dessas intressen gentemot stora aktieägare. De är 
tveksamma till att revisionsplikten avskaffas och avstyrker helt att förvaltningsrevisionen 
avskaffas samt att högsta möjliga gränsvärden enligt EG-direktiven tillämpas. Dessa tre 
förslag innebär att informationen till minoritetsägare kan försämras. 

5.4 Enklare redovisning (SOU 2008:67) 
Utredningen om enklare redovisning föreslår regelförenklingar och andra lättnader inom 
redovisningslagstiftningen. Regelförenklingar syftar till att minska administrativa kostnader 
och skapa fördelaktiga konkurrensvillkor för företag då vissa av reglerna anpassas till EU-
lagstiftning. Förenklingar kommer att gälla framförallt bokföringen och upprättandet av 
bokslut. Målsättningen med förändringsarbetet är att mindre företag kan spara betydande 
arbetsresurser och kostnader. Regeringen har beräknat att dessa besparingar kan uppgå till 25 
procent till år 2010.65 

 Utredningen utfärdar följande förslag: 

1. Att förslag om enklare redovisning genomförs. 

2. Att Bokföringsnämnden får stärkt framtida roll som normgivare och får tillräckliga 
resurser och underlag för utökad verksamhet. Bokföringsnämnden har åtagit sig 
lagstiftarens regleringsroll med uppgift att utforma god redovisningssed och tillgodose 
informationsbehov som finns bland företagen.  

3. Att högsta tillåtna gränsvärde enligt EG: s redovisningsdirektiv skall tillämpas. 
Utredningen föreslår att tillämpa samma gränsvärde inom redovisningen som vid 
regleringen av revisionsplikten. Med denna gränsvärde hamnar mer än 97 procent av 
alla företag i gruppen av mindre företag. Detta görs i syfte att alla företag får enhetliga 
och gemensamma regler oavsett företagens juridiska form, vilket i sin tur skulle 
förbättra konkurrensvillkor och jämförbarheten bland företag.  

                                                            
65 SOU (2008:67). 
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4. Att lag om ”vanlig” årsbokslut avskaffas och istället tillämpas ett förenklat årsbokslut 
av alla företag som inte är tvungna att upprätta en årsredovisning. 

5. Att vissa upplysningskrav avskaffas. Utredningen rekommenderar att företagen ska 
fullt ut använda alla de möjligheter till förenklingar och lättnader som EG:s direktiv 
tillåter och föreslår därför att specifika svenska upplysningskrav bör avskaffas.   

6. Att mindre företag inte behöver upprätta förvaltningsberättelse. Däremot skall det 
lämnas i not väsentlig information som är viktigt bedömningsunderlag om företagets 
ekonomiska förhållanden.   

7. Att mindre företag kan tillämpa förkortad balansräkning. Den skall enbart omfatta de 
poster som föregås av bokstäver och romerska siffror.  

8. Att kravet på att i koncernredovisningen ska ingå vissa uppgifter om ledande 
befattningshavare avgränsas till personer som hör till i moderföretagets eller 
koncernens ledning.  

9. Att kontantmetoden för den löpande bokföringen skall tillämpas för aktiebolag. 
Lättnadsregeln innebär att företaget får vänta med att bokföra en betalning tills den 
sker. Denna metod får användas av företag som inte är skyldiga att upprätta 
årsredovisning och vilkas årliga nettoomsättning är lägre än tre miljoner kronor, och 
av övriga företag vilka har mindre antal fakturor och fodringar och skulder inte uppgår 
till betydande belopp.  

10. Att originaldokument skall bevaras i tre år. Utredningen föreslår att 
räkenskapsinformation får förstöras om den på ett tillförlitligt sätt överförs till något 
annat material, t.ex. från ett pappersformat till elektroniskform. Förstöringen får ske 
tidigast efter tre år. Tills dess bör räkenskapsinformationen bevaras i ursprungsform.     

11. Att arkiveringstiden förkortas från tio år till sju år. Den nya åtgärden görs i syfte att 
bespara utrymme i företaget och minska kostnader för arkivering.  

12. Att lagändringar skall träda i kraft den 1 juli 2009. 

5.4.1 Sammanställning av remissyttranden till Enklare redovisning(SOU2008:67) 
Förslagen och remissinstansernas ställningstagande till utredningen om Enklare redovisning 
sammanfattas i tabell 13.  
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Tabell 13 De utvalda remissinstansernas ställningstagande till förslagen i Enklare Redovisning (SOU 2008:67) 

 

 

*= Organisationen har avstått från att yttra sig över hela SOU: n  

Källa: Egen bearbetad tabell

Grupp Organisation 

Förslag om 
enklare 

redovisning 

BFN får 
stärkt 

framtida 
roll 

Högsta 
möjliga 
gräns-
värden 

”Vanlig” 
årsbokslut 

slopas 

Vissa 
upplysni-
ngskrav 
slopas 

Förvalt-
nings-

berättelsen 
avskaffas  

Förkortad 
balans-
räkning 

KR 
upplysnin

gskrav 
begränsas

Kontant
metoden 

Original-
dokument 
bevaras tre 

år 

Arkive- 
ringstid  

begränsas 
 till sju år 

1 EBM Ja Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja Ja Ja 

 RPS Ja Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Nej Ignorerat Ja Nej Ja 

 SV Ja Ja Ignorerat Nej Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat 

3.1 ESV Ja Ja Nej Nej  Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Nej 

  Riksrevisionen * * * * * * * * * * * 

 RN Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat 
3.2 Advokatsamfundet Ja Ignorerat Ignorerat Ja Ja Ja Ignorerat Ja Ja Ja  Ja 

 FAR SRS Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ignorerat Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

 SRF Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ignorerat Ja Nej Ignorerat Ignorerat 

4.2 Företagarna Ja Ignorerat Ja Ignorerat Ja Ja Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

 SN Ja Ja Ja Ignorerat Ja Ja Ignorerat Nej Ignorerat Ignorerat  Ignorerat 

4.1 AP2 * * * * * * * * * * * 

 AP3 * * * * * * * * * * * 

4.3 Aktiespararna * * * * * * * * * * * 

 Aktiefrämjandet * * * * * * * * * * * 



51 

 

De rättsvårdande organisationerna 

Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Skatteverket ställer sig i huvudsak positivt till 
förslagen så längre näringslivets kontrollmekanismer inte urholkas. Alla de tre myndigheterna 
tillstyrker förslaget om Enklare redovisning, förslaget om att Bokföringsnämnden skall få stärkt 
framtida roll samt förslaget om att fler bolag tillåts att använda kontantmetoden. 
Rikspolisstyrelsen uppfattning om kontantmetoden är att det leder till lättare hanterbar 
bokföring som i sin tur underlättar Rikspolisstyrelsen verksamhet med att utreda misstänkta 
bokföringsbrott.66 Ekobrottsmyndigheten anser däremot att bolag som tillämpar 
kontantmetoden har sämre möjligheter att få grepp om verksamhetens förlopp och ekonomisk 
ställning, vilket kan leda till fler konkurser.67 Ekobrottsmyndigheten tillstyrker trots det detta 
förslag. Skatteverket påpekar att föreslaget bör samordnas med skattereglerna så att 
redovisnings- och skatteregler samstämmer.  

”Vanliga” årsbokslut kan slopas bara för små företag vilka omsätter högst tre miljoner kronor 
enligt Skatteverket. Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen avstår från att kommentera 
förslaget. Rikspolisstyrelsen avstyrker förslag om förkortad balansräkning eftersom 
årsredovisningens balansräkning uppfyller en viktig funktion för externa intressenter. Både 
Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen är negativa i frågan om i vilken form 
originaldokument skall bevaras och hur länge de skall arkiveras eftersom de nya 
bestämmelserna kan försvåra utredningen av äldre brott - trots att båda myndigheterna inser att 
dessa förenklingar är betydelsefulla för små företag. Rikspolisstyrelsen tillstyrker förslaget om 
arkiveringstiden men avstyrker förslag om bevarandet av originaldokument medan 
Ekobrottsmyndigheten tillstyrker båda förslagen. 

Tabell 14 De rättsvårdande organisationernas ställningstaganden till förslag i Enklare redovisning  

 Källa: Egen bearbetad tabell 

                                                            
66 http://www.polisen.se 
67 http://www.ekobrottsmyndigheten.se 

Förslag EBM RPS SV 

Förslag om enklare redovisning Ja Ja Ja 

BFN får stärkt framtida roll Ja Ja Ja 

Högsta möjliga gränsvärden Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

”Vanlig” årsbokslut slopas Ignorerat Ignorerat Nej 

Vissa upplysningskrav slopas Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

Förvaltningsberättelsen avskaffas Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

Förkortad balansräkning Ignorerat Nej Ignorerat 

KR upplysningskrav begränsas Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

Kontantmetoden Ja Ja Ja 

Original dokument bevaras i tre år Ja Nej Ignorerat 

Arkiveringstid begränsas till sju år Ja Ja Ignorerat 
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Organisationer inom ekonomistyrning, revision eller affärsjuridik utan ett kommersiellt intresse 

Riksrevisionen avstår från att yttra sig om de förslag som redovisas i betänkandet eftersom 
deras verksamhet inte berörs direkt av redovisningsförenklingar för de små och medelstora 
företagen. Ekonomistyrningsverket och Revisorsnämnden tillstyrker förslaget om Enklare 
redovisning. Ekonomistyrningsverket tillstyrker förslag om Bokföringsnämndens stärkta 
framtida roll, men avstyrker förslag om att högsta möjliga gränsvärden införs, att ”vanliga” 
årsbokslut slopas och att arkiveringstiden kortas till sju år. Revisorsnämnden tillstyrker förslag 
om att vissa upplysningskrav och att förvaltningsberättelsen avskaffas. Resterande förslag 
ignoreras av Ekonomistyrningsverket och Revisionsnämnden. 

Tabell 15 De utvalda organisationernas inom ekonomistyrning, revision eller affärsjuridik utan ett 
kommersiellt intresse ställningstagandet till förslag i Enklare redovisning (SOU 2008:67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Källa: Egen bearbetad tabell 

 

Organisationer inom ekonomistyrning, revision eller affärsjuridik med ett kommersiellt intresse 

Advokatsamfundet, FAR SRS och SRF är eniga i frågan och tillstyrker utredningens förslag om 
Enklare redovisning, att vissa upplysningskrav och förvaltningsberättelsen avskaffas samt att 
koncernredovisnings upplysningskrav begränsas. FAR SRS och SRF tillstyrker förslag om 
Bokföringsnämndens stärkta framtida roll och högsta möjliga gränsvärden. Advokatsamfundet 
avstår från att kommenterar dessa förslag. Advokatsamfundet tillstyrker förslaget att ”vanliga” 
årsbokslut slopas medan FAR SRS och SRF avstyrker detta förslag, vilket kan tolkas som att 
detta skulle medföra bristande information i årsredovisningar vilket skulle försvåra revisorers 
granskningsarbete, men inte advokaters. Samma olikhet kan avläsas i frågan om införandet av 
kontantmetoden då Advokatsamfundet tillstyrker förslaget, medan SRF avstyrker det. 
Advokatsamfundet tillstyrker förslag om originaldokumentform samt arkiveringstid. FAR SRS 
och SRF avstår från att kommentera dessa förslag.  

 

 

Förslag ESV RN 

Förslag om enklare redovisning Ja Ja 

BFN får stärkt framtida roll Ja Ignorerat 

Högsta möjliga gränsvärden Nej Ignorerat 

”Vanlig” årsbokslut slopas Nej Ignorerat 

Vissa upplysningskrav slopas Ignorerat Ignorerat 

Förvaltningsberättelsen avskaffas Ignorerat Ja 

Förkortad balansräkning Ignorerat Ignorerat 

KR upplysningskrav begränsas Ignorerat Ignorerat 

Kontantmetoden Ignorerat Ignorerat 

Original dokument bevaras i tre år Ignorerat Ignorerat 

Arkiveringstid begränsas till sju år Nej Ignorerat 
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Tabell 16 De utvalda organisationernas inom ekonomistyrning, revision eller affärsjuridik med ett 
kommersiellt intresse ställningstaganden till förslag i Enklare redovisning (SOU 2008:67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Källa: Egen bearbetad tabell 

Organisationer med aktieägarintressen – AP-fonder 

Andra AP-fonden och Tredje AP-fonden avstår från att besvara förslagen. AP-fonders bevakar 
noterade bolagens situation. Deras verksamhet berörs inte direkt av regelförenklingarna och 
andra lättnader för de mindre företagen.      

Organisationer med aktieägarintressen – paraplyorganisationer 

Företagarna och Svenskt Näringsliv är samstämmiga i sina svar då de tillstyrker förslag om att 
enklare redovisning införs, att högsta möjliga gränsvärden införs, att vissa upplysningskrav och 
förvaltningsberättelsen avskaffas. Samstämmighet kan observeras även då dessa organisationer 
avstår från att kommentera samma förslag. Den enda skillnad som kan noteras är att Svenskt 
Näringsliv tillstyrker Bokföringsnämndens stärkta framtida roll och avstyrker förslaget att 
koncernredovisnings upplysningskrav begränsas, medan Företagarna avstår från att yttra sig 
över dessa förslag.  

 

 

 

  

Förslag 
Advokatsamf. 

FAR 
SRS SRF 

Förslag om enklare 
redovisning Ja Ja Ja 

BFN får stärkt framtida 
roll Ignorerat Ja Ja 

Högsta möjliga 
gränsvärden Ignorerat Ja Ja 

”Vanlig” årsbokslut 
slopas Ja Nej Nej 

Vissa upplysningskrav 
slopas Ja Ja Ja 

Förvaltningsberättelsen 
avskaffas Ja Ja Ja 

Förkortad balansräkning Ignorerat Ignorerat Ignorerat 

KR upplysningskrav 
begränsas Ja Ja Ja 

Kontantmetoden Ja Ignorerat Nej 

Original dokument 
bevaras i tre år Ja Ignorerat Ignorerat 

Arkiveringstid begränsas 
till sju år Ja Ignorerat Ignorerat 
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 Tabell 17 De utvalda organisationernas med aktieägarintressen – paraplyorganisationernas 
ställningstaganden till förslag i Enklare redovisning (SOU 2008:67)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetad tabell 

Organisationer med aktieägarintressen – minoritetsägare 

Aktiespararna och Aktiefrämjandet avstår från att yttra sig över förslagen i Enklare 
redovisning. Detta på grund av att förslagen inte berör börsnoterade företag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag Företagarna SN 

Förslag om enklare redovisning Ja Ja 

BFN får stärkt framtida roll Ignorerat Ja 

Högsta möjliga gränsvärden Ja Ja 

”Vanlig” årsbokslut slopas Ignorerat Ignorerat 

Vissa upplysningskrav slopas Ja Ja 

Förvaltningsberättelsen avskaffas Ja Ja 

Förkortad balansräkning Ignorerat Ignorerat 

KR upplysningskrav begränsas Ignorerat Nej 

Kontantmetoden Ignorerat Ignorerat 

Original dokument bevaras i tre år Ignorerat Ignorerat 

Arkiveringstid begränsas till sju år Ignorerat Ignorerat 



55 

 

6. ANALYS  

I detta avsnitt analyserar vi de data som presenteras i det föregående och diskuterar vad dessa data 
indikerar i relation till frågeställningarna i föreliggande uppsats.  

Våra frågeställningar för denna studie är:  

Finns det generella egenintressen, som gäller organisationer som vi undersökt, förutom de som 
nämns i litteraturen nämligen intresset för makt, överlevnad och resurser. I sådant fall, vilka är 
dessa intressen? 
 
Finns det organisationer bland de undersökta i vår studie som har betydande likheter i sina 
intressen?  
 
Är det möjligt att gruppera de undersökta organisationerna så att intressegemenskapen är hög 
inom respektive grupp och låg mellan grupperna? 
 
Vilka faktorer förklarar likheter/olikheter mellan organisationers egenintresse? 

För att få svar på dessa frågor behöver vi mäta intressegemenskap inom grupper. Detta gör vi 
med ett index som mäter graden av intressegemenskap inom grupperna. Se metodavsnittet (2.5) 
för beräkningen. Beräkningarna av indexet visas i bilaga 5, 6, 7 och 8. Vi beräknar index för 
respektive grupp och för alla organisationerna lagda i en och samma grupp. Efter den 
övergripande analysen som stöds på indexet för intressegemenskap kommer vi att göra en mer 
detaljerad analys av organisationerna intressen i respektive SOU också för att kunna besvara 
uppsatsens frågor. Grupp 4.3 Organisationer med aktieägarintresse – minoritetsägare innehåller 
två organisationer Aktiespararna och Aktiefrämjandet. Aktiefrämjande blev inbjuden att yttra 
sig över tre av SOU:na men har avstått från att yttra sig över någon, vilket gör att Aktiespararna 
är ensamma  i sin grupp.  Detta medför att vi inte kan beräkna något intressegemenskapsindex 
för gruppen 4.3. Indexet blir definitionsmässigt irrelevant eftersom det beskriver 
intressegemenskapen mellan organisationerna inom gruppen.  

För att kunna besvara uppsatsen frågeställningar behöver vi göra analysen på en mer detaljerad 
nivå genom att jämföra svaren mellan grupperna i respektive SOU.  

6.1 Grad av intressegemenskap - Går det att gruppera organisationer? 
I detta avsnitt presenterar vi en tabell som kan uppfattas som komplicerad och för att underlätta 
förståelsen gör vi en presentation av tabellen. Efter denna börjar analysen. 
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Tabell 18 Grad av intressegemenskap efter grupp och SOU  

 

 

 

 

 

 Kolumn nr 1 2 3 4 5 6 

Rad 
nr 

Grupp Enklare 
redovisning 

Avskaffandet 
av revisions 
plikt 

IAS Ny 
ABL 

Genomsnitt Skillnad i 
genomsnitt 
mot grupp 
Alla i 
procent 

1 1 82 % 83 % 50 % 92 % 77 % 51,1 % 

2 3,1 64 % 76 % 38 % 42 % 55 % 8 % 

3 3,2 82 %  69 % 69 % 50 % 67 % 33 % 

4 4,2 82 % 43 % 63 % 100 % 72 % 41 % 

5 5 … … … 100 % 100 % 97 % 

6 Genomsnitt 77 % 68 % 55 % 71 % 68 %  

7 Alla 61 % 42 % 58 % 42 % 50,8 %  

8 Procentenheter 16 % 26 % -3 % 29 % 42 %  

9 Procent 27 % 62 % -6 % 69 % 83 %   

   

Källa: Egen bearbetad tabell 

I tabell 18 visar vi graden av intressegemenskap efter grupp och SOU (rad 1 – 5) och vi ser till 
exempel att intressegemenskapsgraden inom grupp 1 är 82 % för förslagen i SOU:n om enklare 
redovisning och 83 % för SOU:n om revisionsplikten. Tabell 18 visar i rad 6 den 
genomsnittliga intressegemenskapen för grupperna efter SOU.  Till exempel är genomsnittet 
för grupperna för SOU:n om förenklad redovisning är 77 % och för SOU:n om revisionsplikten 
68 %. 

Rad 7 i tabellen 18 visas grupp Alla vilken visar graden av intressegemenskap för alla de 
utvalda organisationerna tillsammans i en grupp. Intressegemenskapen för grupp Alla för 
SOU:n om förenklad redovisning är 61 %. 

I kolumn 5 visas graden av intressegemenskap i genomsnitt för SOU:na efter grupp. 
Intressegemenskapen inom grupp 1 i genomsnitt för SOU:na är 77 %. Vi ser också att 
genomsnittet för de fyra grupperna är 68 % - vi inkluderar inte grupp 5 den 
naturvårdsintresserade gruppen som enbart svarat på SOU:n om ABL. Genomsnittet över 
samtliga fyra SOU för grupp Alla är 50,8 %.  

På rad 8 och 9 visas skillnaden mellan genomsnitten för grupperna och gruppen Alla. 
Skillnaden visas absolut i procentenheter och relativt i procent.  

Efter denna presentation kan vi börja med analysen. I kolumn 5 rad 6 visas att den 
genomsnittliga intressegemenskapen för grupperna är 68 % och rad 7 samma kolumn att den 
genomsnittliga intressegemenskapen för gruppen Alla är 50,8 %. Intressegemenskapen i 
genomsnitt är således 17 procentenheter d v s 33 % större inom grupperna än i gruppen Alla. 
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Detta visar att vi stort sett lyckats dela in organisationerna i grupper inom vilka 
intressena är mer likartade än intressena är i det ogrupperade materialet. Detta visar 
också att grupperna sinsemellan har olika intressen. Gruppindelningen baserades på 
beskrivningar av organisationernas uppgifter, verksamhet, syften och mål och gjordes innan 
remissvaren studerades. Organisationens uppgifter, verksamhet etc. bestäms av organisationens 
ägare eller den som har ägarrollen (Regeringen för statliga myndigheter). Således pekar 
undersökningen på att en organisations intressen påverkas av ägarens intressen såsom de är 
definierade i uppgifter, verksamhet, etc. för organisationen. Ägarens intresse framträder 
således i vårt material som en intressant bestämningsfaktor för en organisations intresse.  

Av tabellen 18 ser vi också att gruppgenomsnittet för SOU:n om anpassningen till IAS 
(International Accounting Standards) bara är 55 % och således till och med något mindre än 
genomsnittet för gruppen Alla (58 %). Studerar man svaren som de är redovisade i tabell 5 ser 
vi att av de totalt 88 svaren består av 41 ja, 35 ignoreringar och endast 12 nej. De sistnämnda är 
spridda stort sätt jämnt över tabellen. Detta kan jämföras med svaren till SOU:n om 
revisionsplikten (tabell 11) vars 83 svar fördelas på 28 ja, 20 ignoreringar och hela 35 nej. 
Slutsatsen vi drar av svaren till SOU:n om IAS är att alla organisationerna delar ett svenskt 
allmänintresse att anpassa redovisningsreglerna till internationell standard och att oppositionen 
(nejsvaren) endast rör några detaljer i förslaget. Detta tyder på att allmänintresset har en 
påverkan på organisationers intressen. 

Grupp 3.1 har genomsnittligt sett en så låg intressegemenskap (55 %) att det är endast 
obetydliga 8 % större än genomsnittet för gruppen Alla (51 %). Vi tror att vi har misslyckats 
vid sammansättningen av den gruppen. Den består av Ekonomistyrningsverket, Riksrevisorerna 
och Revisorsnämnden.  

Om vi bortser vi från grupp 3.1 så ligger intressegemenskapen i grupperna mellan 33 och 97 % 
högre än intressegemenskapen för grupp Alla. Detta understryker vad redan sagts att nämligen 
att intressegemenskapen inom grupperna (med undantag för grupp 3.1) är betydligt större än för 
alla utvalda organisationer sammantaget och ger ett empiriskt stöd för Dimaggios och Powells 
teori som säger att institutioner inom specifika områden är lika. 

6.2 Jämförelsen av svaren mellan grupperna i respektive SOU 
Efter denna övergripande analys ökar vi detaljeringsgraden i den fortsatta diskussionen. Efter 
sammanställningen av svaren till förslagen i respektive SOU har vi kunnat utläsa olika 
intressen hos grupperna rörande kontroll och insyn, marknaden och natur- och miljövård. För 
att kunna visa dessa olika intressen har vi valt att fokusera på SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag 
och SOU 2008:32 Avskaffandet av revisionsplikten. Vi väljer ut dessa SOU:n med hänsyn till 
att skillnaden mellan gruppernas genomsnitt i intressegemenskap och intressegemenskapen för 
gruppen Alla är stor. Vi börjar med att diskutera kontroll och insyn.  

Kontroll och insyn 

Reglering av redovisning och revision är ett allmänintresse eftersom det är en nödvändig 
förutsättning för kapitalbildning och finansiering av hela näringslivet. Det kollektiva starka 
intresset för denna reglering innebär inte att enskilda organisationer ogärna ser att den insyn 
och kontroll som regleringen syftar till blir mindre påträngande för den egna organisationen. 
Det är kanske snarare så att man föredrar en minskad insyn och kontroll.  

Betraktar vi rättsvårdande organisationer Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och 
Skatteverket (grupp 1) samt paraplyorganisationer med aktieägarintresse Svenskt Näringsliv 
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och Företagarna (grupp 4.2) borde vi kunna se om den höga intressegemenskapen skiljer sig 
mellan grupperna.  

I tabell 19 och tabell 20, vilka är utsnitt ur tabell 3 respektive 11, visas svaren från grupp 1 och 
grupp 4.2 på förslagen i SOU 2001:1 om Ny aktiebolagslag respektive SOU 2008:32 
Avskaffandet av revisionsplikten för små och medelstora företag 

Tabell 19 Utklipp av svar till de kontroversiella förslagen i Ny aktiebolagslag (2001:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetad tabell 

Vi ser att de rättsvårdande organisationerna entydigt tillstyrker förslaget om upprättandet av ett 
centralt aktieägarregister medan paraplyorganisationerna med aktieägarintresse lika entydigt 
avstyrker detta förslag. Vi finner att intressekonflikten är tydlig – ett sådant register innebär 
självklart en ökning av kontrollmöjligheterna.  

Införandet av ansvarsgenombrottet för miljöbrott som innebär att enskilda individer såsom 
ägare eller företagsledare kan ställas till ansvar för miljöbrott som sker inom ramen för ett 
aktiebolags verksamhet. De ökade sanktionsmöjligheterna för miljöbrott som förslaget innebär 
tillstyrks entydigt av de rättsvårdande organisationerna men avstyrks lika entydigt av 
paraplyorganisationerna med aktieägarintresse.  De rättsvårdande organisationerna har ett 
intresse i att stärka sanktionsmöjligheterna medan paraplyorganisationerna med 
aktieägarintresse vill värna om ansvarfriheten i aktiebolagslagen.   

Ekobrottsmyndigheten avstyrker förslaget att aktieägare ska få låna utdelningsbara medel med 
hänvisning till att det kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet medan Svenskt Näringsliv och 
Företagarna tillstyrker entydigt. Förslaget om kvotaktiesystem är inte kontroversiellt för dessa 
grupper. 

Avskaffandet av revisionsplikten innebär en avsevärd lättnad för de små och medelstora 
företagen vad gäller regler om redovisning och revision. Lättnaderna är så stora att utredningen 
uppskattar besparningarna till 5,8 miljarder kronor årligen. Siffran är en överskattning av 
kostnadsbesparingen men även om den bara är hälften så stor så är besparingen mycket 
intressant. EU- direktiven tillåter dessa förenklingar för de små och medelstora företagen och 
de flesta EU-länder inklusive de stora EU-länderna har utnyttjat denna möjlighet fullt ut så 

Grupp Organisation Att aktieägare 
registreras i 
ett centralt 
register (Kap 
24) 

Att aktieägare 
får låna 
utdelnings-
baramedel 
(Kap 18) 

Att nominellt 
värde på 
aktierna 
avskaffas och 
ersätts av ett 
kvotaktiesyste
m (Kap 1) 

Att ansvars-
genombrott 
införs och 
införs i 
miljöbalken 

1 EBM Ja Nej Ja Ja  

 RPS Ja Ja Ja Ja 

 RSV Ja Ja Ja Ja 

 4.2 Företagarna Nej Ja Ja Nej 

 SN Nej Ja Ja Nej 
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avskaffandet av revisionsplikten har en betydelse också för konkurrensneutraliteten mellan 
svenska och europeiska företag. Vi ser således att allmänintresset för kontroll och insyn i 
företagen med hänsyn till beskattning och ekobrott mm samt det svenska samhällsintresset för 
konkurrensneutralitet för svenska företag med den europeiska marknaden är två konflikterande 
samhällsintressen.  

I tabell 20 visar vi remissinstansernas svar till utredningens förslag. I tabellen kan vi se att de 
rättsvårdande organisationerna (grupp1) entydigt vill bevara eller öka kontrollen och insynen i 
företagen och vi ser den motsatta entydigheten i svaren från paraplyorganisationer med 
aktieägarintresse (grupp 4.2) att minska insyn och kontroll.  

I svaren till båda ovan nämnda utredningar ser vi de motstridiga intressena mellan grupperna 1 och 4.2 
rörande insyn och kontroll. Jämför vi emellertid Aktiespararna med grupp 1 respektive 4.2 ser vi att 
Aktiespararnas har större intressegemenskap med grupp 1 än med grupp 4.2.  Detta låter sig förklaras av 
att Aktiespararna som representerar minoritetsägare också har ett stort behov av insyn i noterade bolag.   

Tabell 20 Utklipp ur svaren till förslagen i SOU:n Avskaffandet av revisionsplikten för små och medelstora 
företag 

Källa: Egen bearbetad tabell 

Skatteverket har till uppgift att beskatta företag i enlighet med vad riksdagens/regeringens 
beslut. Ägarintresset är tydligt. Skatteverkets intresse för kontroll och insyn är lätt att förstå 
eftersom kontroll och insyn är nödvändiga för en effektiv beskattning. Detta pekar återigen på 
ägarintressets betydelse för organisationers intresse. 

Svenskt Näringsliv och Företagarna visar i förslagen som berör kontroll och insyn i både 
SOU:n om avskaffandet av revisionsplikten och Ny aktiebolagslag ett samstämmigt intresse för 
minskad kontroll och insyn. Motståndet mot kontroll och insyn kan relateras till det i 
litteraturen omnämnda intresset för makt – kontroll och insyn i en organisation minskar dess 

Grupp  1 4.3 4.2 
Förslag EBM RPS SV Aktiespararna Företagarna SN 

Revisionsplikt avskaffas Nej Nej Nej Tveksam Ja Ja 
Förvaltningsrevisionen 
avskaffas 

Nej Ignorerat Ignorerat Nej Ignorerat Ja 

Bestämmelserna om revisors 
skyldighet att anmäla brott 
upphävs 

Nej Nej Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja 

Högsta möjliga gränsvärden 
enligt EG-direktivet ska 
tillämpas 

Nej Nej Nej Nej Ignorerat Ja 

Mandattiden för revisorer 
kortas till ett år 

Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja Ignorerat Ja 

SV ska få rätt att göra 
kontroll av företagets 
bokföring under löpande 
inkomstår 

Tveksam Ja Ja Ignorerat Nej Nej 

I självdeklarationen ange om 
de har revisor eller anlitar 
någon uppdragstagare för 
årsbokslutet och i så fall 
namnen på dessa 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej 
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makt och ökar de kontrollerande organisationernas makt. Det här sambandet pekar på att 
motståndet mot kontroll och insyn är ett generellt intresse för organisationer.    

Marknadsintresset 

Organisationer inom ekonomistyrning, revision eller affärsjuridik med ett kommersiellt intresse 
(Advokatsamf, FAR SRS och SRF) har ett marknadsintresse. Deras medlemmars marknad och 
kunder påverkas starkt av förslagen i SOU:n om revisionsplikten. Detta påverkar självklart 
organisationerna i denna grupp på olika sätt. Den starkaste påverkan tror vi drabbar FAR SRS:s 
medlemmar. Avskaffas revisionsplikten fullt ut enligt förslaget så skär man bort enligt SOU:n 
en marknad som är värd 5,8 miljarden kronor. Detta är en betydande del av revisionsbyråernas 
marknad. Vidare så syns det antagligt att det är svårt för samtliga organisationer i gruppen att 
helt gå emot kundernas intressen.  

I tabell 21 kan vi se att det är betydande skillnader i svaren från de två olika grupperna (1 
respektive 3.2). Grupp 1 avstyrker de fyra förstnämnda förslagen i tabellen och grupp 3.2 
tillstyrker med vissa undantag dessa förslag. Förslaget att Skatteverket ska få göra löpande 
kontroller under inkomståret tillstyrks entydigt av grupp 1 och avstyrks entydigt av grupp 3.2. 
Detta pekar på att marknadsintresset har fått ett inflytande på svaren från grupp 3.2. FAR SRS:s 
medlemmar vars verksamhet påverkas mycket starkt av förslaget vilket leder till at deras svar är 
mer negativa till slopandet av revisionsplikten än de övriga i grupp 3.2.  

I denna jämförelse mellan grupp 1 och grupp 3.2 ser vi ett motstridigt intresse nämligen 
kontrollintresset kontra marknadsintresset.   

Tabell 21 Utklipp av svaren till förslagen i SOU:n Avskaffandet av revisionsplikten för små och medelstora 
företag 

            

Källa: Egen bearbetad tabell 

Grupp 1 3.2 
Förslag EBM RPS SV Advokatsamf. FAR 

SRS 
SRF 

Revisionsplikt avskaffas Nej Nej Nej Ja Tveksam Ja 
Förvaltningsrevisionen 
avskaffas 

Nej Ignorerat Ignorerat Ja Nej Ja 

Bestämmelserna om revisors 
skyldighet att anmäla brott 
upphävs 

Nej Nej Ignorerat Ignorerat Ja Ja 

Högsta möjliga gränsvärden 
enligt EG-direktivet ska 
tillämpas 

Nej Nej Nej Ignorerat Nej Ja 

Mandattiden för revisorer 
kortas till ett år 

Ignorerat Ignorerat Ignorerat Ja Ja Ja 

SV ska få rätt att göra 
kontroll av företagets 
bokföring under löpande 
inkomstår 

Tveksam Ja Ja Nej Nej Nej 

I självdeklarationen ange om 
de har revisor eller anlitar 
någon uppdragstagare för 
årsbokslutet och i så fall 
namnen på dessa 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja 
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Naturvårds- och miljöintresset 

Tabell 22 visar tydligt det motstridiga intresset mellan å ena sidan sanktionsintresset hos 
rättsvårdande organisationerna och de natur- och miljöintresserade organisationerna och å 
andra sidan intresset att behålla den finansiella ansvarsfriheten för ägare och företagsledare hos 
grupp 3.2, 4.1, 4.2 och 4.3. I denna jämförelse ser vi det motstridigheten mellan det finansiella 
intresset och naturvårdsintresset.  

Tabell 22 Utklipp från svaren till SOU:n Ny aktiebolagslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetad tabell 

6.3 Klassificering av de funna intressena   
I analysen ovan kunde vi identifiera ett antal konkreta egenintressen hos olika grupper av 
organisationer. Dessa är följande:  

• Intresse av stark kontroll och insyn med hänsyn till ekobrott och beskattning 

• Intresse av skärpta sanktionsmöjligheter för miljö- och naturvårdsbrott 

• Intresse av att behålla ansvarsfriheten i aktiebolagslagen 

• Intresse av minskad kontroll och insyn 

• Intresse av att behålla marknaden obeskuren  

Förslagen i SOU:na bör i princip vara uttryck för ett allmänintresse även om många författare 
Watts & Zimmerman, Ahrne & Brunsson, Green m.fl. hävdar att starka organisationer kan 

Grupp Organisation Att 
ansvarsgenombrott 
införs och införs i 
miljöbalken 

1 EBM Ja  

 RPS Ja 

 RSV Ja 
 3.2 Advokatsamf. Nej 
 FAR ** 

 SRS ** 

 SRF Nej 

 4.1 AP4 * 
 AP6 * 
 4.2 Företagarna Nej 

 SN Nej 

 4.3 Aktiespararna Nej 
 Aktiefrämjandet * 
 5 Naturvårdsverket Ja 
 SNF Ja 
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påverka förslagen så att de avviker från allmänintresset och går mot deras egenintressen. Vi 
avstår från att försöka värdera huruvida utredningarna med tillhörande förslag har påverkats av 
starka aktörers egenintressen. Vi har funnit en rad förslag som inte väckt någon opposition 
bland de undersökta remissinstanserna. Detta kan man tolka som att de representerar 
allmänintresset som inte väckt opposition det vill säga varit okontroversiella. En annan 
möjlighet är att utredningen har använt som ett förhandlingsforum för motstridiga intressen och 
att man i förhandling lyckats finna kompromisslösningar. Vi kan inte skilja mellan dessa 
möjligheter. Alla förslagen kan ses som uttryck för allmänintressen och ibland som 
avvägningar mellan motstridiga allmänintressen. Ett exempel på det sistnämnda är kan man 
urskilja med hjälp av förslaget som finns i Ny aktiebolagslag som handlar om 
ansvargenombrott för miljöbrott. Det ena allmänintresset är att bevara aktiebolagsformens 
ansvarfrihet med hänsyn till en effektiv finansiering av näringslivet det andra motstridiga 
allmänintresset är att finna effektiva sanktionsregler för miljöbrott. Båda intressena är tydliga 
samhällsintressen men var den bästa avvägningen mellan dem ligger är mycket svårt att avgöra.   

Av de ovan uppräknade konkreta egenintressena är de tre första samtidigt allmänintressen 
medan de två sistnämnda är tydliga egenintressen skilda från allmänintresset.  

Som vi nämnt har vi i litteraturen mött att organisationer har generella egenintressen nämligen 
intresset av makt, resurser och överlevnad. Svaren till förslagen i SOU:n ”Avskaffandet av 
revisionsplikten” från grupp 3.2 och 4.2 innehöll avstyrkande av så gott som alla förslag 
avseende ökning av kontroll- och insynsmöjligheter och tillstyrkande till så gott som alla 
förslag innebärande minskningar av kontroll- och insynsmöjligheter. Vi tror därför att man kan 
tillfoga ytterligare än generellt organisatoriskt egenintresse nämligen intresse av minskad 
kontroll och insyn. Intresset av att behålla ansvarsfriheten i aktiebolagslagen, intresset av stark 
kontroll och insyn med hänsyn till ekobrott och beskattning, intresset av skärpta 
sanktionsmöjligheter för miljö- och naturvårdsbrott och intresset av att behålla marknaden 
obeskuren är speciella egenintressen.  

Vi ser således att ett konkret egenintresse kan samanfalla med ett allmänintresse. Klassificering 
av de intressen vi funnit i vår undersökning sammanställs i tabell 23.   

Tabell 23 Klassificering av de funna intressena 

Intressen Allmänna 
intressen 

Organisatoriska 
generella intressen 

Organisatoriska 
speciella intressen 

Stark kontroll och insyn  X  X 

Skärpta sanktionsmöjligheter 
för miljö- och naturvårdsbrott 

X  X 

Bibehålla ansvarsfrihet i ABL  X  X 

Minskad kontroll och insyn  X  

Behålla marknaden 
obeskuren 

  X 

 

Källa: Egen bearbetad tabell 
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6.4 Faktorer som påverkar organisationens speciella egenintressen  
Ovan har vi visat att vi kunde gruppera organisationerna med ledning av deras verksamhet, 
uppgifter och mål. Vi lyckades finna en hög intressegemenskap inom fyra av de bildade 
grupperna detta visar att verksamhet, uppgifter och mål för organisationer har stor betydelse för 
organisationens intresse. Vi har också visat att marknadsintresset är ett tydligt speciellt 
egenintresse för en del organisationer. Marknadsintresset är ett intresse som kan härledas till 
organisationernas generella egenintressen resurstillflöde och överlevnad. 
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7. SLUTSATSER 

I detta avsnitt sammanfattar vi de slutsatser som gjorts i analysen ovan. Vidare ges förslag på 
fortsatt forskning.  

7.1 Slutsats beträffande våra frågeställningar 
Sen påtalar svårigheten med att mäta en organisations intressen vi har dock funnit i våra 
studier av remissvar att det är möjligt att mäta organisationers intresse. 
 
I litteraturen (Ahrne & Brunsson, Watts & Zimmerman, Pfeffer & Salancik och Green) har vi 
funnit att organisationer har tre egenintressen som vi definierar som generella egenintressen 
nämligen intresset för överlevnad, resurser och makt. Detta ledde oss fram till frågan: 
 

• Finns det fler generella organisatoriska intressen som gäller stort sätt alla 
organisationer som vi undersökt? 

 
Vi har ovan funnit vad vi tror ytterligare ett generellt egenintresse hos organisationer 
nämligen intresset att undvika kontroll och insyn. Intresset för att undvika kontroll och insyn 
kan man relatera till intresset för makt eftersom insyn och kontroll av en organisation minskar 
organisationens handlingsutrymme och begränsar därmed dess makt. På motsvarande sätt 
ökas makten hos den organisation som får ökade möjligheter till insyn och kontroll av andra 
organisationer.  
 
Författaren Dimaggio och Powells teori säger att organisationer inom samma område kan ha 
likheter i sina intressestrukturer. Detta innebär att man ska kunna gruppera organisationer i 
grupper där varje grupp innehåller organisationer med likheter i intressestrukturen och att 
intressestrukturen är olika mellan grupper. Detta är också en förutsättning för att man ska 
kunna finna organisationers egenintressen utan att studera organisationer på individnivå.  
Detta leder oss till följande två frågor.  
 

• Finns det organisationer bland de undersökta i vår studie som har betydande likheter i 
sina intressen? 

• Är det möjligt att gruppera de undersökta organisationerna så att intressegemenskapen 
är hög inom respektive grupp och låg mellan grupperna? 

 
Vi fann fyra grupper med hög intressegemenskap inom respektive grupp. Dessa är 
”rättsvårdande organisationer”, ”organisationer inom affärsjuridik, revision och redovisning 
med ett kommersiellt intresse”, ”paraplyorganisationer med ett aktieägarintresse” och 
”organisationer med ett naturvårds- och miljöintresse”.  
 
Vi fann att tre av de fyra grupperna med hög intressegemenskap inom grupperna hade 
sinsemellan låg intressegemenskap. Dessa tre är ”rättsvårdande organisationer”, 
”organisationer inom affärsjuridik, revision och redovisning med ett kommersiellt intresse” 
och ”paraplyorganisationer med ett aktieägarintresse”. 
 
Vi lyckades i den empiriska studien gruppera organisationer med hänsyn till likheter i 
intressestrukturen och funnit grupper som sinsemellan har olika sådana. Detta ger ett 
empiriskt stöd för Dimaggios och Powells teori som säger att institutioner inom specifika 
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områden är lika. Det innebär att det är möjligt att studera organisationers intresse utan att man 
studerar intresset hos de enskilda individerna i en organisation.  
 
Organisationers generella egenintressen gäller i princip alla organisationer. Dessa 
egenintressen som alla organisationer har kan inte ensamma ge en förklaring till olikheter i 
organisationers beteende.  Det bör således även finnas intressen som är speciella för en 
organisation eller en grupp av organisationer som genererar skillnader i beteendet hos olika 
organisationer. Detta ledde oss till frågan: 
 

• Vilka faktorer förklarar likheter/olikheter mellan organisationers egenintressen? 
 
För de undersökta organisationerna bestämmer ägaren verksamhet, uppgifter och mål. Vi fann 
att dessa faktorer har en avsevärd betydelse för intressestrukturen. Vi fann indikationer, dock 
otydliga, på att allmänintresset har betydelse för organisationers egenintressen. Vi fann även 
ett intresse att skydda den egna marknaden särskilt för FAR SRS vilket kan relateras till 
generella intresset av resurstillflödet och Salanciks teorier om resursberoende. Detta visar på 
att generella egenintressen påverkar organisationers speciella egenintressen. 
 

7.2  Förslag beträffande vidare forskning 
Allt eftersom studien framskridit har vi fått ett allt större intresse för organisationers 
beslutsfattande. Vi har följande förslag på vidare forskning: 

• Att undersöka remissvarens relationer till efterkommande propositioner och Riksdags 
beslut för att därigenom försöka spåra betydelsen av remissinstansernas varierande 
makt.  

• Att skapa ett klassificeringssystem för organisationer. Ett sådant klassificeringssystem 
kan vara mycket användbart för en fortsatt empirisk forskning. Utvecklingen av 
sådana klassificeringssystem har varit mycket framgångsrika i andra vetenskaper 
(Periodiska systemet t ex). 

• Att göra ett liknade studie som kompletteras med intervjuer. 
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Bilaga 1 Sammanställning över remissinstanser till SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag 

Grupp 1 1,0 1 1. Justitiekanslern,  

Rättsvårdande organisationer 1,0 2 2. Svea hovrätt,  

  1,0 3 3. Stockholms tingsrätt, 

  1,0 4 4. Malmö tingsrätt,  

  1,0 5 5. Kammarrätten i Stockholm,  

  1,0 6 6 Länsrätten i Västernorrlands län,  

  1,0 7 7. Riksåklagaren,  

  1,0 8 8. Ekobrottsmyndigheten,  

  1,0 9 9. Rikspolisstyrelsen,  

  1,0 10 10. Brottsförebyggande rådet,  

  1,0 11 11. Datainspektionen,  

  1,0 16 16. Finansinspektionen,  

  1,0 19 19. Riksskatteverket,  

  1,0 28 29. Konkurrensverket, ¨ 

  1,0 29 30. Patent- och registreringsverket,  

  1,0 20 20. Kronofogdemyndigheten i Stockholm,  

  1,0 62 64. Sveriges Inkassoorganisation,  

Grupp 2 2,0 32 33. Svenska kommunförbundet,  

Lokala myndigheter 2,0 33 34. Landstingsförbundet,  

(kommuner, landsting och län) 2,0 34 35. Lerums kommun,  

  2,0 35 36. Linköpings kommun,  

  2,0 36 37. Finspångs kommun,  

  2,0 37 38. Göteborgs kommun,  

  2,0 38 39. Katrineholms kommun,  

  2,0 39 40. Vännäs kommun,  

  2,0 40 41. Värmdö kommun,  

  2,0 24 24. Länsstyrelsen i Stockholms län 

  2,0 25 26. Länsstyrelsen i Östergötlands län,  

Grupp 3 3,1 12 12. Statskontoret,  

organisationer inom ekonomistyrning  3,1 13 13. Revisorsnämnden,  

revision affärsjuridik 3,1 17 17. Ekonomistyrningsverket,  

  3,1 18 18. Riksrevisionsverket,  

  3,1 23 23. Bokföringsnämnden,  

  3,2 42 43. Sveriges advokatsamfund,  

  3,2 47 48. Föreningen Auktoriserade Revisorer(FAR),  

  3,2 48 49. Svenska Revisorsamfundet (SRS),  

  3,2 49 50. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

  3,2 65 67. Konkursförvaltarkollegiernas förening,  

Grupp 4 4,2 63 65. Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag,  
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Organisationer med aktieägarintressen 4,2 14 14. Kommerskollegium,  

  4,2 15 15. Svenska Handelskammarförbundet, 

  4,1 21 21. Fjärde AP-fonden,  

  4,1 22 22. Sjätte AP-fonden,  

  4,2 43 44. Svensk Handel,  

  4,2 44 45. Sveriges Industriförbund,  

  4,2 45 46. Företagarnas Riksorganisation,  

  4,2 46 47. Sveriges Fastighetsägareförbund,  

  4,2 56 58. Näringslivets nämnd för regelgranskning,  

  4,2 57 59. Svenska Bankföreningen,  

  4,2 58 60. Svenska Fondhandlareföreningen,  

  4,2 59 61. Finansbolagens Förening,  

  4,2 60 62. Fondbolagens Förening,  

  4,3 64 66. Aktie Torget i Norden AB,  

  4,3 67 69. Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 

  4,3 66 68. Aktiefrämjandet,  

  4,2 53 55. Svenska Arbetsgivareföreningen,  

Grupp 5 organisationer med  5,0 26 27. Naturvårdsverket,  

naturvårds- och miljöintresse 5,0 41 42. Svenska Naturskyddsföreningen,  

Grupp 6 fackföreningar 6,0 52 54. Tjänstemännens centralorganisation (TCO),  

  6,0 54 56. Landsorganisationen i Sverige,  

  6,0 55 57. Sveriges Akademikers Centralorganisation,  

  6,0 51 53. Svenska journalistförbundet,  

Grupp 7 Övriga organisationer  7,0 27 28. Verket för näringslivsutveckling,  

  7,0 30 31. Invest in Sweden Agency,  

  7,0 50 52. Sveriges Försäkringsförbund,  

  7,0 61 63. Svenska kreditmannaföreningen,  
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Bilaga 2 Sammanställning över remissinstanser till SOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska 
företag 

   
Grupp 1 1  Hovrätten över Skåne och Blekinge                                  
Rättsvårdande mm organisationer 1 Göteborgs tingsrätt                                         
  1  Kammarrätten i Stockholm                                   
  1  Länsrätten i Skåne län                                     
  1  Ekobrottsmyndigheten                                       
  1  Riksåklagaren                                               
  1  Rikspolisstyrelsen                                         
  1 Finansinspektionen                                         
  1 Riksskatteverket                                           
  1  Patent- och registreringsverket                           
Grupp 2 2  Länsstyrelsen i Stockholms län                             
Lokala myndigheter 2 Svenska Kommunförbundet                                   
(kommuner och landsting9 2  Svenska Landstingsförbundet                               
  2  Rådet för kommunal redovisning                             
Grupp 3 3,1  Revisorsnämnden                                             
organisationer inom ekonomistyrning 3,1  Bokföringsnämnden                                         
revision, affärsjuridik 3,1  Ekonomistyrningsverket                                     
  3,1  Statskontoret                                             
  3,2  Sveriges advokatsamfund                                   
  3,2  FAR                                                       
  3,2  Svenska Revisorsamfundet SRS                               
  3,2  Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF                          
  3,2  Redovisningsrådet                                         
  3,3 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet                            
  3,3  Institutionen för fek, Lunds universitet                                       
  3,3  Handelshögskolan i Stockholm                               
Grupp 4  4.2 Svenskt Näringsliv                                         
organisationer med aktieägarintressen 4.2  Företagarnas Riksorganisation                             
  4.2  Företagarförbundet                                         
  4.2  Svenska Bankföreningen                                     
  4.2  Fristående Sparbankers Riksförbund                                   
  4.2 Svenska Fondhandlareföreningen                             
  4.2  Finansbolagens förening                                   
  4.2  Fondbolagens förening                                     
  4.2  Stockholmbörsen                                           
  4.2  Finansanalytikernas förening                               
  4.2 Sveriges Byggindustrier                                   
  4-2 Fastighetsägarna                                           
  4-2 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags organisation SABO  
  4-2  Lantbrukarnas Riksförbund                                 
  4-2 Kooperativa Förbundet                                     
  4-2 Kooperativa institutet                                     
  4-2 Svenska Handelskammarförbundet                             
  4-2 Sveriges Ackordscentral                                   
  4.2 Näringslivets nämnd för regelgranskning                                  
  4.2 Föreningen Stiftelser i samverkan                                 
  4.3  Sveriges Aktiesparares Riksförbund                                     
  4.2 Svenska Kreditmannaföreningen                             
  4.2 Svenska Riskkapitalföreningen                             
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  4.2 Sydsvenska Industri- och handelskammare    
  4-2 Stockholms Handelskammare                                     
  4.2 Näringslivets skattedelegation                                 
Grupp 6 6  Tjänstemännens Centralorganisation TCO   
Fackföreningar 6  Landsorganisationen i Sverige                             
  6 Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO   
Grupp 7 7  Sveriges Riksbank                                           
övriga organisationer 7  Riksgäldskontoret                                         
  7 Statistiska centralbyrån                                   
  7  Försäkringsförbundet                                       
  7  Svenska Aktuarieföreningen                                 
  7  Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund       
  7   Handikapprörelsens Samarbetsorganisation   
  7  Riksidrottsförbundet                                       
    Närings- och teknikutvecklingsverket     
    Svensk Handel                                             
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Bilaga 3 Sammanställning över remissinstanser till SOU 2008:32 Avskaffandet av revisionsplikten för små 
och medelstora företag 

Grupp Nr Organisationer 
Rättsvårdande  1 Göta hovrätt 
organisationer mm 1 Kammarrätten i Sundsvall 
  1 Brottsförebyggande rådet 
  1 Domstolsverket 
  1 Ekobrottsmyndigheten 
  1 Finansinspektionen 
  1 Justitiekanslern 
  1 Konkurrensverket 
  1 Kronofogdemyndigheten 
  1 Rikspolisstyrelsen 
  1 Skatteverket 
  1 Tullverket 
  1 Åklagarmyndigheten 
  1 Bolagsverket 
Lokala Myndigheter 2 Länsstyrelsen i Stockholms län 
  2 Sveriges Kommuner och Landsting 
Organisationer inom 3 Ekonomistyrningsverket 
ekonomistyrning, revision, 3 Riksrevisionen 
affärsjuridik 3 Bokföringsnämnden 
  3 Revisorsnämnden 
  3 Statskontoret 
  3 Sveriges kommunala yrkesrevisorer 
  3 Regelrådet 
  3 FAR SRS 
  3 Internrevisorernas förening 
  3 Rådet för finansiell rapportering 
  3 Sveriges advokatsamfund 
  3 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF 
  3 Handelshögskolan vid Umeå universitet 
  3 Handelshögskolans fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 
  3 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 
Organisationer med  4.2 Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA) 
aktieägarintresse 4.2 Aktie Torget AB 
  4..2 Finansbolagens förening 
  4.2 Fondbolagens förening 
  4.2 Fristående Sparbankers Riksförbund 
  4.2 Föreningen stiftelser i samverkan SIS 
  4.2 Företagarförbundet 
  4.2 Företagarna 
  4.2 Institutionella ägares förening för regleringsfrågor  
   på aktiemarknaden 
  4.2 Kooperativa Förbundet 
  4.2 Näringslivets Regelnämnd NNR 
  4.2 Näringslivets skattedelegation 
  4.1 Sjunde AP-fonden 
  4.2 Sparbankernas Riksförbund 
  4.2 Stiftelsen Industrifonden 
  4.2 OMX Nordic Exchange Stockholm AB 
  4.2 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS 
  4.2 Svenska Bankföreningen 
  4.2 Svenska Fondhandlareföreningen 
  4.2 Svenska Kreditföreningen 
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  4.2 Svenska Riskkapitalföreningen 
  4.2 Svenskt Näringsliv 
  4.3 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
  4.2 Sveriges allmänna hypoteksbank 
  4.2 Sveriges Försäkringsförbund 
  4.2 VPC AB 
  4.1 Tredje AP-fonden 
Fackföreningar 6 Landsorganisationen i Sverige LO 
  6 Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO 
  6 Tjänstemännens Centralorganisation TCO 
Övriga organisationer 7 Riksdagens ombudsmän 
  7 Sveriges Riksbank 
  7 Bolagsverket 
  7 Institutet för tillväxtpolitiska studier 
  7 Kammarkollegiet 
  7 Kommerskollegium 
  7 Konsumentverket 
  7 Statistiska centralbyrån 
  7 Sveriges exportråd 
  7 Utredningen om sambandet mellan  
   redovisning och beskattning (Fi 2004:19) 
  7 Utredningen om ett samordnat  
   insolvensförfarande (Ju 2007:05) 
  7 Utredningen om enklare redovisning (Ju 2007:07) 
  7 Utredningen om ett enklare aktiebolag (Ju 2007:15) 
  7 Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) 
  7 Aktiemarknadsbolagens förening 
  7 JAK Medlemsbank 
  7 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
  7 Lantbrukarnas Riksförbund 
  7 Nordic Growth Market NGM AB 
  7 Stockholms Handelskammare 
  7 Styrelse Akademien 
  7 Svensk Handel 
  7 Sveriges Finansanalytikers Förening SFF 
  7 Kernholt, K-E 
  7 2007 års insättningsgarantiutredning (Fi 2007:04) 
  7 Utvecklingscentrum i Stockholm 
  7 STAREV 
  7 Civilekonomerna 
  7 Gometz, Ulf 
  7 Den nya välfärden 
  7 Adrian & Partners AB, Auktoriserade Revisorer 
  7 Alphabet AB 
  7 Andreas 
  7 Alphabet AB (komplettering) 
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Bilaga 4 Sammanställning över remissinstanser till SOU 2008:67 Enklare redovisning 

Grupp 1 1 Hovrätten för Nedre Norrland 
Rättsvårdande mm organisationer 1 Kammarrätten i Göteborg 

 1 Länsrätten i Stockholms län 
 1 Åklagarmyndigheten 
 1 Ekobrottsmyndigheten 
 1 Rikspolisstyrelsen 
 1 Finansinspektionen 
 1 Skatteverket 
 1 Kronofogdemyndigheten 
 1 Bolagsverket 

Grupp 2 2 Länsstyrelsen i Stockholms län 
 2 Länsstyrelsen i Värmlands län 
 2 Rådet för kommunal redovisning 
 2 Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

Grupp 3.1 Riksrevisionen 
 3.1 Revisorsnämnden 
 3.1 Ekonomistyrningsverket 
 3.1 Bokföringsnämnden 
 3.2 Sveriges advokatsamfund 
 3.2 FAR SRS 
 3.2 Rekonstruktör- & konkursförvaltarkolleiget (REKON) 
 3.1 Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) 
 3.2 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
 3.2 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) 
 3,2 Konkursförvaltarkollegiernas Förening 
 3,3 Handelshögskolan i Stockholm 
 3,3 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
   
 3,3 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 
 3,3 Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet 
 3,3 Linköpings Universitet Ekonomiska institutionen 

Grupp 4.1 Andra AP-fonden 
 4.1 Tredje AP-fonden 
 4.1 Sjunde AP-fonden 
 4.2 Fastighetsägarna 
 4.2 Finansbolagens Förening 
 4.2 Fondbolagens Förening 
 4.2 Företagarna 
 4.2 HSB 
 4.2 Kommerskollegium 
 4.3 Aktiefrämjandet 
 4.2 Aktiemarknadsbolagens förening 
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 4.2 Kooperativa förbundet 
 4.2 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
 4.2 Näringslivets Regelnämnd 
 4.2 OMX Nordic Exchange Stockholm AB 
 4.2 Riksbyggen 
 4.2 Rådet för finansiell rapportering 
 4.2 Sparbankernas Riksförbund 
 4.2 Svensk Inkasso 
 4.2 Svenska Bankföreningen 
 4.2 Svenska Fondhandlareföreningen 
 4.2 Svenska Handelskammarförbundet 
 4.2 Svenska Kreditföreningen 
 4.2 Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) 
 4.2 Svenskt Näringsliv 
 4.3 Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna 
 4.2 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation (SABO) 
 4.2 Sveriges Byggindustrier 
 4.2 Sveriges Finansanalytikers Förening 
 4.2 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 

Grupp 6 fackföreningar 6 Landsorganisationen i Sverige (LO) 
 6 Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 
 6 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 
 6 Sveriges Läkarförbund 

Grupp 7 Övriga organisationer 7 Försäkringskassan (Särskilt avsnitt 2.4.3.1) 
 7 Statistiska centralbyrån 
 7 Jämställdhetsombudsmannen (Särskilt avsnitt 2.4.3.1) 
 7 Riksarkivet (Särskilt avsnitt 4.3.8) 
 7 Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) 
 7 Arbetsmiljöverket (Särskilt avsnitt 2.4.3.1) 
 7 Companioon – Kooperativ 
 7 Utveckling Sverige 
 7 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
 7 Föreningen Stiftelser i Samverkan 
 7 KFUK-KFUM:s Riksförbund 
 7 Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) 
 7 Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) 
 7 Riksidrottsförbundet 
 7 Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 
 7 Stiftelsen för insamlingskontroll 
 7 Svensk Handel 
 7 Svenska kyrkan, Kyrkokansliet i Uppsala 
 7 Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) 
 7 Sveriges Försäkringsförbund 
 7 Alphapet AB 
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Bilaga 5 Beräkning av intressegemenskap för SOU 2001:1 

Gr. Org. Central 
register 

Ägarlån Kvotaktie 
system 

Ansvars 
genom. 

S:a 
poäng 
efter 
grupp 

Poäng/ 
grupp 
medlem 

Grad 
av 
konsen. 

Genomsnittlig 
konsensus 

1 EBM 1 0 1 1     

1 RPS 1 1 1 1     

1 RSV 1 1 1 1 11 3,67 92 %  

3.1 ESV 0 1 1 0     

3.1 RRV 0 0 1 0     

3.1 RN 0 1 1 0 5 1,67 42 %  

3.2 Adv. 0 0 1 1     

3.2 SRF 0 0 1 1 4 2,00 50 %  

4.2 Föret. 1 1 1 1     

4.2 SN 1 1 1 1 8 4,00 100 %  

4.3 Akties.         

5 Naturv. 1 1 1 1     

5 SNF 1 1 1 1 8 4,00 100 % 77 % 

 

Gr. Org. Central 
register 

Ägarlån Kvotaktie 
system 

Ansvars 
genom. 

S:a 
poäng 
efter 
grupp 

Poäng/ 
grupp 
medlem 

Grad 
av 
konsen. 

1 EBM 1 0 1 0    

1 RPS 1 1 1 0    

1 RSV 1 1 1 0    

3.1 ESV 0 1 1 0    

3.1 RRV 0 0 1 0    

3.1 RN 1 1 1 0    

3.2 Adv. 0 0 1 0    

3.2 SRF 0 1 1 0    

4.2 Föret. 0 1 1 0    

4.2 SN 0 1 1 0    

4.3 Akties. 1 0 0 0    

5 Naturv. 0 0 0 0    

5 SNF 0 0 0 0 22 1,69 42 % 
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Bilaga 6 Beräkning av intressegemenskapsindex för SOU 2003:71 

Grupp Organisation IAS får 
tillämpas 
av alla 
företag 

Möjligheten 
till 
alternativa 
red metoder 

Avskaf. 
av 
koppling 
mellan 
red. och 
beskat. 

BFN får 
normgiv-
ningsrollen

Värdering 
till 
verkligt 
värde 

LIFO-
metoden 
godkänns

Förvaltnings-
berättelsens 
innehåll kan 
varieras 

Anpassa 
KR:en 
till IAS 

Samma 
poäng 
efter 
grupp 

Poäng/ 
grupp-
medlemm

Grad 
av 
konsen-
sus 

Genom-
snittlig 
konsen-
sus 

1 EBM 0 0 1 1 0 1 0 1     
1 RPS … … … … … … … …     
1 RSV 0 0 1 1 0 1 0 1 8 4,00 50 %  
3,1 ESV 1 0 1 1 0 0 0 0     
3,1 RN 1 0 1 1 0 0 0 0 6 3,00 38 %  
3,2 Advokats. 0 0 0 1 0 1 1 1     
3,2 FAR 1 1 1 1 1 0 1 1     
3,2 SRS 1 1 1 1 1 1 0 0     
3,2 SRF 1 1 1 1 1 0 0 0 22 5,50 69 %  
4,2 Företagarna 1 1 1 0 0 0 1 1     
4,2 SN 1 1 1 0 0 0 1 1 10 5,00 63 %  
4,3 Aktiesparar. … … … … … … … …    0,55 
              
Grupp Organisation IAS får 

tillämpas 
av alla 
företag 

Möjligheten 
till 
alternativa 
red metoder 

Avskaf. 
av 
koppling 
mellan 
red. och 
beskat. 

BFN får 
normgiv-
ningsrollen

Värdering 
till 
verkligt 
värde 

LIFO-
metoden 
godkänns

Förvaltnings-
berättelsens 
innehåll kan 
varieras 

Anpassa 
KR:en 
till IAS 

Samma 
poäng 
efter 
grupp 

Poäng/ 
grupp-
medlemm

Grad 
av 
konsen-
sus 

 

1 EBM 1 0 1 0 1 1 1 0     
1 RPS … … … … … … … …     
1 RSV 0 1 1 0 0 1 0 0     
3,1 ESV 1 0 1 1 0 1 1 0     
3,1 RN 1 1 1 1 1 0 0 0     
3,2 Advokats. 0 0 0 1 0 1 0 0     
3,2 FAR 1 1 1 1 1 0 1 0     
3,2 SRS 1 1 1 1 1 1 0 0     
3,2 SRF 1 1 1 1 1 0 1 0     
4,2 Företagarna 1 1 0 1 1 0 1 0     
4,2 SN 1 1 0 0 0 1 0 0     
4,3 Aktiesparar. 0 1 0 1 1 0 0 0 49 4,45 0,56  
  8 8 7 8 7 6 5 0 46 4,60 0,58  
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Bilaga 7 Beräkning av intressegemenskapsindex för SOU 2008:32 

Grupp Organisation Revisions 
plikt 
avskaffas 

Förvaltnings-
revisionen 
avskaffas 

Revisorns 
skyldighet 
att anmäla 
brott 

Högsta 
möjliga 
gräns-
värden 

Mandattiden 
för revisorer 
kortas till 
ett år 

RSV ska 
ha rätt 
göra 
kontroller

Ange 
namnet 
på 
revisor 

Summa 
poäng 
efter 
grupp 

Poäng/ 
grupp 
medlem

Grad av 
konsensus

Genomsnittlig 
konsensus 

1 EBM 1 0 1 1 1 0,5 1     
1 RPS 1 1 1 1 1 1 0     
1 SV 1 1 0 1 1 1 1 17,5 5,83 83 %  
3.1 ESV 1 1 1 0 1 0 1     
3.1 RRV 1 0 1 0 1 1 1     
3.1 RN 1 1 1 0 1 1 1 16 5,33 76 %  
3.2 Advokatsamf. 1 1  0 1 1 0     
3.2 FAR SRS 1  1 0 1 1 1     
3.2 SRF 0,5 1 1 0 1 1 1 14,5 4,83 69 %  
4.1 AP3 … … … … … … … …    
4.2 Företagarna 1 0 0 0 0 1 1     
4.2 SN 1 0 0 0 0 1 1 6 3,00 43 %  
4.3 Aktiespararna            
4.3 Aktiefrämjan. … … … … … … … … … … 0,68 
             
Grupp Organisation Revisions 

plikt 
avskaffas 

Förvaltnings-
revisionen 
avskaffas 

Revisorns 
skyldighet 
att anmäla 
brott 

Högsta 
möjliga 
gräns-
värden 

Mandattiden 
för revisorer 
kortas till 
ett år 

RSV ska 
ha rätt 
göra 
kontroller

Ange 
namnet 
på 
revisor 

Summa 
poäng 
efter 
grupp 

Poäng/ 
grupp 
medlem

Grad av 
konsensus

1 EBM 0 1 0 1 1 0 1    
1 RPS 0 0 0 1 1 0 0    
1 SV 0 0 1 1 1 0 1    
3.1 ESV 0 1 1 1 1 0 0    
3.1 RRV 0 0 1 0 1 0 0    
3.1 RN 0 1 1 0 1 0 0    
3.2 Advokatsamf. 0 0 1 0 0 1 0    
3.2 FAR SRS 0 1 0 1 0 1 1    
3.2 SRF 0 0 0 0 0 1 1    
4.1 AP3 … … … … … … …    
4.2 Företagarna 0 0 1 0 1 1 0    
4.2 SN 0 0 0 0 0 1 0    
4.3 Aktiespararna 0 1 1 1 0 0 1    
4.3 Aktiefrämjan. … … …  … … … 35 2,92 0,42 
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Bilaga 8 Beräkning av intressegemenskapsgrad för SOU 2008:67 

 

 

 

Gr Org. 

 
Enklar

e 
redovis

. 
BFN:
s roll 

 
Gräns-
värden

”Vanlig” 
årsboks.

Upplysni
-ngskrav 

Förvalt
. 

berätt. 
Förkor

.BR 

KR 
upplys. 

krav 

Kon-
tant 

metod.

Origin. 
dokum

.   
tre år 

Arkive- 
ringstid  

begränsas 
 till sju år 

S:a 
poäng 
efter 

grupp 

Poäng/ 
grupp 

medlem 

Grad 
av 

konsen
sus 

Genom. 
konsen-

sus 

1 EBM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1     

 RPS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1     

 SV 1 1 1  1 1 1 1 1 0 0 27 9,00 82 %  

3.1 ESV 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1     

 

 
Riksrev

. * * * * * * * * * * * 

    

 RN 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 14 7,00 64 %  

3.2 Advok. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0     

 
FAR 
SRS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

    

 SRF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 9,00 82 %  

4.2 
Företag

. 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

    

 SN 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1  1 18 9,00 82 %  

4.1 AP2 * * * * * * * * * * *     

 AP3 * * * * * * * * * * *     

4.3 Aktiesp. * * * * * * * * * * *     

 Aktiefr. * * * * * * * * * * *    0,77 
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Gr Org. 

 
Enklare 
redovis. 

BFN:s 
roll 

 Gräns-
värden 

”Vanlig” 
årsboks. 

Upplysni
-ngskrav 

Förvalt. 
berätt. 

Förkor.
BR 

KR 
upplys. 

krav 

Kon-
tant 

metod. 

Origin. 
dokum. 
tre år 

Arkive- 
ringstid  

begränsas 
 till sju år 

S:a 
poäng 
efter 

grupp 

Poäng/ 
grupp 

medlem 

Grad 
av 

konsens
us 

1 EBM 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0    

 RPS 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0    

 SV 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1    

3.1 ESV 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1    

 
 

Riksrev. * * * * * * * * * * * 

   

 RN 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1    

3.2 Advok. 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0    

 
FAR 
SRS 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

   

 SRF 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1    

4.2 Företag. 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1    

 SN 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1  1    

4.1 AP2 * * * * * * * * * * *    

 AP3 * * * * * * * * * * *    

4.3 Aktiesp. * * * * * * * * * * *    

 Aktiefr. * * * * * * * * * * * 67 6,70 0,61 


