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Förord 
 
Att utföra denna studie har varit en lång och på många sätt lärorik resa, under vilken vi 
upplevt såväl framgångar som motgångar. Naturligtvis var det också en erfarenhet att ta 
med vidare i livet och en bra avslutning på vår utbildning. Att studera öppenheten i 
resultaträkningarna hos de valda bolagen hoppas vi har gett oss kunskap som vi kommer 
att ha nytta av i våra framtida yrken.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Hossein Pashang för sitt engagemang och all 
vägledning under uppsatsens gång. Vi vill även tacka de opponenter som bidragit med 
tips och förbättringar till vår studie.  
 
 
  
 
    Borås 2012-08-30  
 
 ____________________  ____________________ 
                  Belma Obradovac                     Sofia Wettersten 
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Abstract 
 
The importance of disclosure is becoming a more and more important part of companies’ 
annual reports. In an increasingly complex world, disclosure has become a major concern 
for businesses in the preparation of financial statements. The unstable trust in companies 
has hence resulted in greater pressure on disclosure. Therefore, there is no wonder 
accounting quality has become an important aspect for the stakeholders. The problem that 
remains is that quality is seen in different ways.  
 
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has in its latest edition of the 
International Accounting Standards (IAS) posted 50 pages about accounting quality. SEC 
believes that the quality of accounting is determined by current standards and each 
managements’ responsibilities to properly apply them. Another view is the user 
perspective, i.e. investors, shareholders and the requirements that they want to set on 
disclosure. There is considerable disagreement about what perspective disclosure should 
be seen from.  
 
This study focuses on disclosure, on the basis that quality is a result of disclosure in 
accounting. The aim is to clarify the concept of disclosure presented in the companies’ 
income statements. Furthermore, this is taken in context with accounting quality, centered 
in revenue. The study examines eight different financial statements. The demarcation 
means that the study only examines four selected income statement items. We have used 
a text analysis perspective, where accounting is seen as a means of communication for 
businesses. The text is analyzed from four perspectives: intertextrelations, users, auditors 
and manufacturers. 
 
The study has shown that companies do not always fulfill the requirements on disclosure. 
This despite the fact that the study focuses on one of the most important parts of the 
annual report. Income has a central and critical role in the financial statements, thus also 
in terms of disclosure. The companies studied are relatively even in terms of quality of 
mandatory disclosure. However, additional information is what makes the significant 
differences between the companies. The study also shows that for some items companies 
disclose more information.  
 
Furthermore, the study shows that it is not popular to report the calculation of earnings 
per share thus that IAS requires businesses to do so. Atlas Copco, Scania and Volvo are 
the companies that fulfill the requirements imposed by the standards. These companies 
are also the ones who provide most additional information in their annual reports, and 
above all the details when it comes to operating segments and income statement. They 
also disclose most information in the notes to the financial statements. 
 
 
 
 
Keywords: disclosure, quality in accounting, judgment, income statement 
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Sammanfattning 
 
Öppenhet är en allt viktigare del av företagens årsredovisningar. I en mer och mer 
komplex värld har öppenheten blivit en större fråga för företagen vid upprättandet 
årsredovisningarna. Det ostabila förtroendet för företagen har resulterat i större press 
öppenhet. Därför är det inte konstigt att redovisningskvalité har blivit en viktig aspekt 
intressenter, problemet är att kvalité ses på olika vis.  
 
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har i sin senaste utgåva av International 
Accounting Standards (IAS) skrivit 50 sidor om redovisningskvalité. SEC anser kvalitén 
på redovisningen bestäms av rådande standarder samt respektive lednings ansvar att 
korrekt tillämpa dessa. Ett annat alternativ är användarnas perspektiv, det vill säga 
investerarnas, aktieägarnas och vilka krav de vill ställa på öppenheten. Det råder stor 
oenighet kring vilket perspektiv man ska se öppenheten ifrån.  
 
Denna studie fokuserar på öppenhet med motiveringen att kvalité är ett resultat öppenhet 
i redovisning. Syftet är att klargöra hur begreppet öppenhet presenteras upprättandet av 
företags resultaträkning. Vidare kopplas detta till redovisningskvalité med centrum på 
intäkterna. I studien undersöks åtta olika företags årsredovisningar. Avgränsningen 
innebär att studien endast undersöker fyra valda poster resultaträkningarna. Vi har utgått 
från ett textanalysperspektiv, där redovisning ses som ett kommunikationsmedel för 
företagen. Texten analyseras ur följande fyra perspektiv; intertextrelationer, användare, 
revisorer och tillverkare.  
 
Studien har visat att företagen inte alltid följer de krav som finns på öppenhet. Detta trots 
att studien fokuserar på ett av de allra viktigaste områdena i årsredovisningen. Intäkterna 
har en central och avgörande roll i redovisningen och därmed även vad gäller 
öppenheten. Företagen som undersökts i studien ligger relativt jämnt vad gäller kvalitén 
öppenhet avseende obligatorisk öppenhet. Tilläggsinformationen skiljer dock företagen 
väsentligt. Vissa poster är det vanligare att utlämna mer information kring än andra.  
 
Studien har visat att det inte är populärt att redovisa beräkningen av resultat per aktie på 
så vis som IAS kräver att företagen ska göra. Atlas Copco, Scania och Volvo är de 
företag som bäst lever upp till kraven som ställs utifrån standarderna. Det är de företag 
som ger ut mest tilläggsinformation i sina årsredovisningar, de ger framförallt ut 
information då det gäller rörelsesegment och resultaträkningen. Det är dessutom de 
företagen som ger ut mycket information i sina noter till årsredovisningarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: öppenhet, redovisningskvalité, omdöme, resultaträkning 
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1 Inledning 
 

Under det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsen som sedan övergår i ett 
avsnitt om tidigare forskning. Därefter har frågeställningar formulerats och slutligen 
följer en beskrivning av uppsatsens syfte och fokus av studien. 
 

1.1 Bakgrund 
 
På senare år har företagens öppenhet blivit en viktig faktor i diskussioner rörande 
redovisning. Årsredovisningarna har en allt viktigare roll, ur såväl företagens som 
intressenternas perspektiv. Efter ett sakta men säkert minskat förtroende har företagen allt 
större press på sig vad gäller öppenheten i årsredovisningarna. Det minskade förtroendet 
är ett resultat efter många års krav på bättre redovisning. Därför är det inte konstigt att 
redovisningskvalité har blivit en viktig aspekt hos intressenter, problemet är att kvalité 
ses på olika vis. Ett sätt att definiera kvalité är att analysera användarnas åsikter. Ur 
redovisnings synvinkel består kvalité huvudsakligen av två delar. Den ena delen är 
erkännande av poster och den andra är öppenhet, vilka båda är betydelsefulla då kvalité 
diskuteras. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har i sin senaste utgåva av 
International Accounting Standards (IAS) skrivit 50 sidor om redovisningskvalité. Såväl 
finansiella marknader som investerare är beroende av att redovisningen håller hög kvalité 
för att fungera effektivt, menar SEC. Marknader är bäst på att fördela kapitalet och 
behålla aktieägarnas förtroende då mottagarna av den finansiella informationen måste 
kunna göra bedömningar om fördelarna med sina investeringar. De måste kunna jämföra 
redovisningsdata och därför behöver årsredovisningar vara pålitliga. SEC hävdar att 
standarder bestämmer kvalitén på redovisningen. Samtidigt påpekar de att hög 
redovisningskvalité inte enbart beror på redovisningsorganets standarder. De anser att en 
annan viktig faktor för att nå en effektiv redovisningskvalité är företagets ledning. Det är 
ledningens ansvar att implementera och på ett korrekt sätt tolka och tillämpa relevanta 
redovisningsstandarderna.  
 
Som ovan nämnts betraktar SEC kvalificerade standarder som källa till öppenhet. Till 
skillnad från SEC säger Plug (1992) att det snarare är kunderna som bedömer kvalitén. 
För många företag är det en del i en process att förbättra kundservice, lönsamhet och 
utbudet av produkter och tjänster I syfte att öka konkurrenskraften. Plug (1992) ställer sig 
frågan: Vad har då kvalité med redovisning att göra? Många företags redovisningssystem 
hanterar grundläggande bokföringsfunktioner men ger ingen information som kan 
användas för strategiskt beslutsfattande i realtid. Det resulterar i att dessa företag går 
miste om möjligheten att förbättra effektiviteten i affärerna men också i att förstärka dem 
eller omforma sättet företag gör sina affärer. Plug (1992) menar att finansiell information 
bör betraktas som en ”produkt” i organisationen. Som alla andra produkter bör företaget 
undvika att omarbeta information genom exempelvis manuella avstämningar eller 
kontobalansering. Med andra ord måste man få in kvalité i redovisningen enligt 
kundernas önskemål. Kvalitén bör vara baserad på effektivitet och högre värde på 
information. Plug (1992) hävdar att revisorer är agenter av information och därför är 
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information revisorns produkt eftersom revisorn ska integrera alla källors information 
från hela företaget.  
 
Hendriksen och van Breda (1991) beskriver på ett tydligt sätt öppenhet som ett viktigt 
kriterium för utgivning av redovisningsinformation. Vissa redovisare vill gärna begränsa 
begreppet till utgivning av finansiell information, framförallt i företagets finansiella 
rapporter, främst reviderade årsredovisningar. Hendriksen och van Breda (1991) hävdar 
vidare att öppenhet tenderar till att begränsas till information som kallas mätning och 
erkännande i finansiella rapporter. Begreppet öppenhet innefattar chefernas diskussion 
och analys, noter och kompletterande uttalanden. Finansiell öppenhet är främst riktad till 
användare av finansiell information. Anställda, kunder, regering och allmänheten ses som 
mottagare av årsredovisningar (Hendriksen & van Breda, 1991).  
 
Redovisningsöppenhet har två dimensioner, den obligatoriska och den voluntaristiska. 
Obligatorisk öppenhet definieras ofta som information ett företag måste delge. 
Riktlinjerna för företagen kommer ifrån lagar och standarder som specificerar vilka 
rapporter som lagstiftarna kräver samt vilken information de ska innehålla. Voluntaristisk 
öppenhet definieras som den information som är utgiven utöver de existerande 
standarderna. Det vill säga den information som företag ger ut förutom den information 
som klassas som obligatorisk öppenhet. Att delge information utöver den som är 
obligatorisk finns möjligheten för företag att utlämna information som de anser vara 
relevant vid beslutsfattning av investerare, analytiker och andra (Adrem, 1999).  
 

1.2 Tidigare forskning  
 
Huvudsakligen har forskning inom ämnet öppenhet sin utgångspunkt i begreppet 
redovisningskvalité. Preferensen för begreppet kvalitet, i stället för öppenhet, har 
naturligtvis sina nackdelar. Ibland är det svårt att förstå att begreppet redovisningskvalité 
syftar till normativ referensram eller användarnas referensram. Det kan sägas att 
forskarna har olika syn på redovisningskvalité. En annan faktor som förklarar varför det 
finns meningsskiljaktigheter måste relateras till hur redovisnings intressenter 
definierades. Vem informationen är riktad till är också viktigt då det är av betydelse när 
rapportens kvalité ska bestämmas (Radebaugh et al. 2006). Om bredare syn eller snävare 
syn på intressenterna tillämpas resulteras i olika definitioner av kvalitet.   
 
Kvalitén på finansiell information är en funktion av både kvalitén på 
redovisningsstandarder, regelverkens verkställande och företagens tillämpning av dessa 
standarder. Många forskare anser att den utsträckning i vilken standarderna tillämpas är 
lika viktig som själva standarderna, hävdar Hope (2003). 
 
Det pågår också en diskussion kring hur detaljerade rekommendationer och standarder 
skall vara.  En undersökning som gjordes för SEC år 2008 visade att 29 procent av 
investerarna anser att finansiella rapporter innehåller för mycket information medan 
ungefär 50 procent tyckte att de finansiella rapporterna innehåller rätt mängd information. 
Investerarna ansåg också att det finns en avsaknad på detaljerade förklaringar på problem 
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och detaljerad information generellt. Radebaugh et al. (2006) hävdar att efterfrågan på 
ytterligare information medfört att noggrannheten även har ökat, både på nationella och 
internationella nivåer. Kraven på ökad tillgänglighet och förbättrad av informationen är 
generella, oprecisa och vaga. Allteftersom efterfrågan har ökat har även precision såväl 
nationellt som internationellt följt med ökningen. Internationella organisationer så som 
UN, OECD, EU och IASB förespråkar alltmer detaljerade standarder och 
rekommendationer (Radebaugh et al. 2006). Pressen på mer information har kommit från 
finans- och investerargemenskaper. Både multinationella företag och normgivande 
instanser i länder med välutvecklade värdepappersmarknader har varit oroliga för att 
kunna bemöta pressen. Efterfrågan har ökat extremt även ifrån andra grupper så som 
regeringar, anställda, fackförbund och ifrån allmänheten. Beslutet om vilken information 
och hur öppna man skall vara med sin redovisning är en viktig del då fastställandet av 
innehållet i företagets rapporter bearbetas (Radebaugh et al. 2006).     
  
Hope (2003) undersöker mängden information i årsredovisningar och fastställer att 
avslöjanden på företagsnivå har ett positivt samband med prognosnoggrannhet. Detta i 
sin tur visar på att sådana upplysningar ger användbar information till analytiker. 
Författaren skriver att för företag med säte i Sverige finns inget signifikant samband 
mellan den strategi som finns för offentliggörande av uppgifter och prognossäkerheten.  
Hope (2003) hävdar att det övergripande syftet med offentliggörande av företagens 
aktiviteter är att öka investerarnas förståelse för företagets framtida resultat och 
prognoser och se till att alla användare tolkar informationen på samma sätt. Analytiker 
ser dock ökad osäkerhet av informationen i rapporterna Hope (2003). Det finns en 
uppenbar spänning mellan behovet att få detaljerad och komplex information för 
beslutstagande syften och information som enkelt kan förstås av allmänheten. Det skapas 
en oundviklig konflikt mellan det interna och externa behovet utav information. 
Konflikten skapas på grund av att ledningens behov av information inte alltid 
överensstämmer med behovet av information som regeringar, anställda, fackförbund och 
allmänheten har (Radebaugh et al. 2006).  
 
Undersökningen som genomfördes på förfrågan av SEC visade att 15 procent av dem 
tillfråga investerarna anser att det är mycket svårt att hitta den information de söker i 
årsredovisningar. Den visar även att 47 procent upplever att det var någorlunda svårt och 
36 procent ansåg att det inte alls var svårt att hitta den information de sökte i 
årsredovisningen. Dessutom tycker 21 procent att det var mycket svårt att förstå språket i 
årsredovisningarna medan 51 procent svarade att det var någorlunda svårt. Samtida 
forskning tyder på att de rapporter som ger ut varken blir lästa eller förstådda av en 
betydande andel av de läsare som de är avsedda för. Det är en liten del av användarna 
som är experter på området, hävdar Radebaugh et al. (2006). Hope (2003) anser att de 
viktigaste användarna av finansiella rapporter är finansanalytiker samt forskare som 
under en lång tid varit intresserade av sin användning av redovisningsinformation. 
Undersökningen visade också att en klar majoritet har en huvudkälla för information vid 
investering är mäklare eller finansiell rådgivare. Även Radebaugh har samma uppfattning 
och menar att det inte finns investerare som fattar beslut rörande en investering utan att 
en expert har tagit fram bra förutsättningar för investeringen. Anledningen till att fler inte 
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använder sig av företagens rapporter anses vara att företag är komplexa organisationer 
(Radebaugh et al. 2006). 
 
Även Collings (2010) hävdar att det i dagens samhälle skapas problem i takt med de 
ökade finansiella rapporteringskraven. På senare tid har pressen ökat på att företagen ska 
ha ytterligare öppenhet i sina finansiella rapporter. En vanlig händelse är att redovisare 
missuppfattar grundprincipen om att man bör använda öppenhet angående den händelse 
som medfört att intäkten erkänts. Åsikterna om var informationen hämtas skiljer sig åt. 
Barrett (1976) hävdar att en stor del av den information som analytiker använder i sina 
värderingar härstammar direkt från företaget. Trots att alla börsnoterade företag som 
minst måste uppfylla de krav som finns på öppenhet från U.S. Securities and Exchange 
Commission, så varierar mängden information väsentligt. Även för obligatorisk 
öppenhet, som finns i finansiella rapporter har företagen avsevärd finkänslighet i 
informationen i öppenhet och mängden detaljer. Försiktighet i öppenhet är ännu tydligare 
vid pressmeddelanden och direkt kontakt med analytiker.  
 

1.3 Problemdiskussion 
Litteraturstudier indikerar på att tillämpning av begreppet kvalité, istället för öppenhet, 
kan vara problematiska: 
 

• Begreppet kvalité erbjuder implikationer om att redovisning ska betraktas som en 
”produkt” och marknader ska bedöma värdet av en sådan produkt (se teori, kapitel 
3)   

• Begreppet kvalité skapar associationer mellan positiv teori av redovisning och 
normering av redovisning genom marknadsregler.  

• Val av begreppet kvalité ledde forskarna presentera allmänna och generella 
information om redovisnings öppenhet, utan koppling mellan specifika poster och 
svårighet som redovisarna måste bemöta på den praktiska nivån.  

• Begreppet kvalité skapar förvirring kring val av perspektiv i studie av öppenhet. 
Det är svårt att veta att kvalitet ska relateras till de som använder redovisningen 
eller till de som strukturerar redovisningen. Är kvalificerade normer som skapar 
kvalitet, eller metoden för tillämpning av normer som skapar kvalitet.  

• Slutligen presenteras igen egenskaper (kriteria) i relation med begreppet kvalitet 
som kan tillämpas för att utveckla redovisning.   

 
Vår studie fokuserar på begreppet öppenhet med motiveringen att kvalité är ett resultat av 
öppenhet i redovisning. Med andra ord kommer fokus på öppenhet leda till 
redovisningskvalité – inte motsatsen. Vidare är öppenhet (disclosure) ett redovisnings-
begrepp som skapar associationer mellan normer (principer, standarder och procedurer) 
och redovisning. En fördel med begreppet öppenhet är att begreppet hjälper att praktiken 
belyses i relation med redovisningsnormer.   
 
Intäkter är en viktig post inom redovisning och grundläggande vid rapportering av ett 
företags verksamhet. Därför är definitionen av intäkter av väsentlig betydelse. Intäkter är 
en bruttoökning av värdet på tillgångar och kapital, vilket innebär att ökningen avser 
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kontanter. För de huvudsakliga insatserna i verksamheten är kassaflödet skapat av 
produktion och försäljning av produktionen. Därför kan två flöden definieras i 
verksamheten, de fysiska och de monetära flödena (Godfrey et al, 2010).  
 
IASB och FASB har ett gemensamt projekt som behandlar intäktsredovisning samt 
värdering, eftersom de riktlinjer för intäktstransaktioner som finns idag inte är 
tillräckliga. Intäkter är en post som blivit allt mer komplex, då det exempelvis kan finnas 
kombinationer av varor, tjänster och finansiella transaktioner. Standardsättarna har 
uppmärksammat att bristande överenskommelse finns mellan IASB:s ramverk och vissa 
standarder. Standardsättarna menar att det finns en lucka i vägledningen av 
intäktsredovisning och en begreppsmässig grund för att lösa det aktuella problemet. Detta 
förblir därför ett viktigt område som bör studeras och förbättras för att få en etiskt korrekt 
redovisning då det berör en för redovisning grundläggande post. 
 

1.4 Studiens fokus 
 
Studiens fokus har lagts på begreppet öppenhet, som i sin tur kan påverka användarnas 
åsikter om redovisningskvalité. Eftersom är det svårt att veta hur användarna reagerar 
mot redovisningsinformation tillämpar vi ett normativt perspektiv för studie av öppenhet. 
Det normativa perspektivet kräver att redovisningsprinciper tillämpas för att bedömas 
”kvalité” av öppenhet i redovisning. Det finns en direkt relation mellan begreppet 
öppenhet och redovisning principen förståelse (understandability). Tidigare forskningar 
betonar inte att det bör finnas en relation mellan principen förståelse och öppenhet. Det 

vill säga att omdöme om öppenhet i redovisning har central 
betydelse för användarnas förståelse. Diskussionerna 
rörande kvalité är intressanta men vi anser att det är mer 
relevant att diskutera öppenhet i samband med de begrepp 
som vi har valt ut. Vi resonerar att det är normerna som ska 
tillämpas för att komma till redovisningskvalitet. Det är 
omöjligt att tillämpa ”kvalitetskriterier” för att redovisa eller 
utveckla redovisningen.  Det som vi kommer att fokusera på 
i vår studie är hur öppenhet i redovisning genomförs på 
årsredovisningar samt i vilken utsträckning kvalitén på 
standarder påverkar öppenhet i praktiken samt hur 
redovisarna bedömer behovet av ytterligare information.  
 
Då omdöme diskuteras finns två betydelser att begrunda. 

 

Den första betydelsen är hur standarderna går ihop med 
principerna. Den andra är hur tillämpningen av standarderna 
går ihop med principerna. Med princip menar vi 
begreppsliga utsagor som baseras på observation av god 
redovisning (se teori).  
 Figur 1 
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Med standard menas någon form av princip nära vägledning och procedur (exempelvis 
IAS och US GAAP standarder), som är praktiskt nära och hjälper redovisarna klara 
redovisningen på ett legitimerade sätt. 
 

1.5 Frågeställningar  
 

• Hur behandlas begreppet öppenhet vid upprättandet av företags resultaträkning? 
• På vilket sätt kan redovisning av öppenhet relateras till redovisningskvalité när 

det gäller intäkter? 
 

 1.6 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att klargöra relationen mellan redovisning av öppenhet och 
redovisningskvalité. Vi studerar även problematiken kring öppenhet om hur de utvalda 
företagen väljer att erkänna redovisningsposten intäkt.  
 

1.7 Studiens disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning 
Under det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till uppsatsen som sedan övergår 
i ett avsnitt om tidigare forskning. Därefter har vi formulerat våra frågeställningar och 
slutligen följer en beskrivning av uppsatsens syfte och fokus av studien. 

 
Kapitel 2 – Metod   
Under kapitlet kommer vi att beskriva metoden i uppsatsen som utgör uppsatsens 
metoddiskussion. Syftet är att läsaren enkelt ska kunna ta del av de vägval vi gjort under 
uppsatsens gång.  
 
Kapitel 3 - Referensram   
Under det tredje kapitlet beskrivs tidigare forskning rörande företagens öppenhet. 
Därefter presenteras teorier och artiklar som vi använder oss av i studien.  
 
Kapitel 4 - Empiri     
Uppsatsens empiri bygger på tio årsredovisningar ifrån AstraZeneca. Vi presenterar den 
informationsgivning samt poster vi anser vara mest intressanta. 
 
Kapitel 5 – Analys    
I detta kapitel analyserar vi årsredovisningarna samt de teorier och artiklar vi valt till 
studien (se kapitel 3).  
 
Kapitel 6 – Diskussion och slutsats  
I det av slutande kapitlet diskuterar vi vad vi kommit fram till samt besvarar uppsatsens 
frågeställningar. 
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2 Metod 
 

Under kapitlet kommer uppsatsens metod att beskriva som leder till uppsatsens 
metoddiskussion.  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Det finns två olika vetenskapliga huvudperspektiv, vilka kallas positivismen och 
hermeneutik. Positivismen härstammar ifrån epistemologin, läran om vetande. 
Positivismen använder metoder från naturvetenskap i samhällsvetenskaplig forskning. 
Hermeneutiken kan beskrivas som metod för att tolka text, utifrån författarens perspektiv. 
Hermeneutiken handlar om vem som är läsaren av texten samt hur texten skall förstås 
(Bryman och Bell, 2011). Vi har valt att använda oss av det hermeneutiska perspektivet. 
Hermeneutiken använder vi i samband med vår dokumentanalys och är relevant då 
öppenheten diskuteras. Hermeneutikens huvudtema är att en del endast kan förstås ifall 
det sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Med andra ord kan 
delen endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. Detta är den 
objektiverande hermeneutikens cirkel. Vad som är del och vad som är helhet inom den 
hermeneutiska cirkeln avgörs av forskaren. I vår studie kommer vi att betrakta 
öppenheten som helheten och kvalitén som delen.  
 

2.2 Studiens ansats 
 
Vid användning av den kvalitativa metoden ser man på hur människor tänker när de 
genomför sina handlingar. Man skapar en helhetsbild som man studerar över en viss tid 
för att sedan analysera resultatet man fått fram ifrån sina observationer. Den kvalitativa 
metoden är ett induktivt synsätt där man ser till relationen mellan teori och forskning och 
där teorin ges av forskningen (Bryman & Bell, 2011). 
 
I vår studie att används ett textperspektiv. Anledningen till att vi valt att använda oss av 
text är att då det här stämmer överrens då både text och redovisning är formella. Fördelen 
med text är att det görs för allmänt bruk, vilket ökar objektiviteten. En nackdel med text 
är att man måste arbeta mycket med den för att skapa sin egen uppfattning och att texten 
är allmänt skapad.  
 
Ricoeur (1993) ställer sig frågan ifall texten bara är en text? Texten lyckas, utan att skapa 
begränsningar, förmedla med bokstäver vad diskursen vill säga. Skriften lockar till sig 
läsaren, som sedan ges möjlighet åt egna tolkningar. Ricoeur (1993) säger att all text har 
en referens och att det är läsarens uppgift att genom sina tolkningar skapa textens 
referens. 
Det finns enligt Ricoeur (1993) två sätt att förhålla sig till en text, dessa inställningar 
benämns som tolkning och förklaring. Tolkning har sitt ursprung inom förståelsen. Vi har 
valt att ha ett tolkande förhållningssätt till vår granskning av de valda årsredovisningarna.  
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Vi genomför en textanalys som utgår ifrån modellen nedan, där vi ser redovisningen som 
ett kommunikationsmedel för företaget. Redovisningstext är sofistikerad och därmed 
krävs att den tolkas, det är även en samhällig och social text. Vi kommer därför att se 
texten utifrån fyra olika infallsvinklar, intertextrelationer, tillverkare, användare och 
revisorer. Dessa infallsvinklar har valts för att de är aktuella och berörda parter då 
redovisningen produceras.  
 
Under uppsatsens process har text studerats utifrån fyra olika utfallsvinklar, tillverkare, 
intertextrelationer, användare och revisorer. Tillverkare har setts som det berörda 
företaget, användare har setts som de som tar del av företagets årsredovisning. 
Intertextrelationer har setts som hur man har valt att presentera informationen och hur 
man återkopplar till samhället. Revisorer är aktuellt då man studerat kvalitén i 
årsredovisningarna.  
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2 Tolkning av Ricoeur gjord av författarna.   

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vår datainsamling började med att vi samlade in för uppsatsen relevanta vetenskapliga 
artiklar för att på så vis skapa en bakgrund till uppsatsen. Fördelen med att börja med 
vetenskapliga artiklar är att man får en bred inblick i ämnet ifrån olika insynsvinklar. 
Man får ta del utav olika forskares syn på ämnet vilket skapar en bred förståelse innan 
man fokuserar på studiens problematik.  
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Därefter valdes författares litteratur ut som vi ansåg vara betydelsefulla för studien. Vi 
ansåg att de var betydelsefulla för att de valda författarna är klassiska forskare inom 
ämnet. Litteraturen bidrog till en fördjupning inom ämnet.  
 
Vi valde sedan att studera åtta stycken företags årsredovisningar från bolag som är listade 
på OMX Stockholm Large Cap. Därmed fick vi fram data genom att studera offentliga 
dokument, vilket innebär att dessa data är av kvalitativ karaktär. Vi har valt att undersöka 
hur företagen väljer att presentera öppenhet i resultaträkningen. Det vill säga vi studerar 
resultaträkningen utifrån valda urvalskriterier och ser till hur företagen efterstävar dessa. 
Då det gäller intäktsredovisningen har vi valt att studera dessa utifrån tre poster, 
redovisning av rörelsesegment, vinst per aktie och intresseföretag.   
Vidare söker vi efter effekterna på kvalitén på redovisningen baserat på företagets 
öppenhet. I vår studie fås primärdata genom årsredovisningarna. Sekundärdata som finns 
i vår studie fås ifrån tidigare forskning.  

2.4 Val av perspektiv 
 
Vi har valt att se till redovisningen utifrån det normativa perspektivet. Deegan och 
Unerman (2011) menar att då information inte publiceras skapar det en kraftig osäkerhet 
rörande företagets prestationer, vilket kommer leda till ökade kostnader för företaget. De 
hävdar även att alla har rätt till samma information med rättvisa som utgångspunkt. 
Deegan och Unerman (2011) vidmakthåller att ifall normgivarna skulle kräva större 
öppenhet skulle det medföra att förtroendet hos aktieägare ökar. Det finns dock ett 
problem då det skall bestämmas hur mycket information som anses vara rättvis och samt 
en lämplig nivå. Deegan och Unerman (2011) menar att det är något som inte kan 
besvaras med någon grad av säkerhet.     
 

2.5 Urvalskriterier   
 
I undersökningen av årsredovisningarna utgår vi ifrån kriterierna nedan. Dessa kriterier 
beskriver minimumkravet på öppenhet gällande intäktsredovisning. Enligt kriterierna bör 
resultaträkningen innehålla följande: 
 

• Inkomster 

• Finansnetto 

• Vinst- eller förlustandelar i intresseföretag och joint ventures redovisade enligt 
kapitalandelsmetoden 

(vinst från avvecklade verksamheter, netto efter skatt Exempel. ABB) 
 

• Skattekostnad 

• Vinst från kvarvarande verksamhet, före skatt och efter skatt 
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• Nettoresultatet för perioden 
(IAS 1, § 81) 

 
Följande poster skall redovisas i resultaträkningen för att visa fördelningen av periodens 
vinster och förluster: 

• Vinster och förluster hänförliga till minoritetsintressen 

• Vinster och förluster hänförliga till moderbolagets aktieägare i moderbolaget  
(IAS 1, § 82) 

 
Även andra poster, rubriker och delsummor skall redovisas i resultaträkningen när så 
krävs av IAS eller när en sådan presentation är nödvändig för att ge en rättvisande bild av 
företagets ekonomiska ställning. (IAS 1, § 83). 
 
Då företagens erkännande av intäkter har det studerats utifrån tre stycken poster, 
redovisningen av rörelsesegment, vinst per aktie och intresseföretag.  
 

2.6 Källkritik 

 
Studiens källor har varit i form av text då studien kretsar kring textanalys av 
årsredovisningar. Text som sådan är en typ av källa som vi tidigt insåg är viktigt att vara 
kritisk mot. Därför har vi också inledningsvis valt att presentera och diskutera ämnet 
främst utifrån vetenskapliga artiklar. Då forskningen kring öppenhet i redovisning 
generellt sett ännu ligger på en allmän nivå passade det mer vår studie att leta fram 
litteratur skriven av betydelsefulla och kunniga författare inom temat. Detta främst för att 
säkra att studien bygger på tillförlitliga källor. Vår textanalys kräver att vi också tar 
hänsyn till IAS standarder, vilka anses vara en pålitlig källa då dessa är internationellt 
accepterade. Vidare har en central källa varit de årsredovisningar som vi använt oss av. 
Företagen har stor frihet vid upprättandet av årsredovisningarna, dock så ligger studiens 
fokus på textanalysen, varför det är en viktig källa för studiens frågeställningar. Våra 
egna bedömningar har troligtvis påverkat tolkningen av årsredovisningarna något, dock 
skapade av kunskap från tidigare litteratur, utbildning o s v som vi haft som grund inför 
studien. 
 

2.7 Validitet och reliabilitet 
 
I studien används litteratur av välkända och uppskattade författare, vilket har varit av 
betydelse för en studie om ett ämne där forskningen fortfarande inte är särskilt utbredd. 
Författarnas korrekta syn på redovisningen har varit av avgörande betydelse då vi valt 
litteraturen. Med korrekt menas saklig, då författarna inte utgår ifrån otydliga standarder 
utan grundas på fasta redovisningsprinciper. Detta har varit en viktig faktor som 
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möjliggjort undersökningen av de moderna årsredovisningar som används i studien. Som 
alltid vid tolkning så är det en högre grad av människofaktorer som spelar in. Löpande 
under studiens gång har vi tänkt på att ha en röd tråd. Detta har vi strävat efter genom att 
begränsa oss till just det som slutligen ska besvara vår frågeställning och därmed är 
relevant för studien. Detta antas ha förbättrats efter att vi stannat upp och sett över den 
information som tagits fram. 
 
 

3 Teoretisk referensram 
 
Under det tredje kapitlet beskrivs tidigare forskning rörande företagens öppenhet. 
Därefter presenteras teorier och artiklar som används i studien.  
 

3.1 Öppenhet ur den traditionella synvinkeln   
 
Most (1977) menar att även i de länder där det finns rättssystem som ger riktlinjer finns 
det problematik rörande öppenhet. Frågan man bör ställa sig är: Vad skall avslöjas i 
företagets finansiella rapporter? Most (1977) hävdar att alla är överens om att finansiella 
rapporter skall vara öppna och information som är nödvändig inte skall vara missvisande. 
Då konstruktionen är öppen och man försöker göra informationen mer specifik leder det 
endast till att mer förvirring skapas. Avgränsningarna i öppenheten i redovisningen 
sträcker sig utanför företagens bokslut och även utanför företagets finansiella rapporter. 
Den traditionella synen på företagens öppenhet bygger på antaganden om att det primära 
målet med den finansiella rapporteringen är att underlätta för investerare vid beslut om att 
köpa, behålla eller sälja.  
 
Enligt Most (1977) kan begreppet öppenhet endast struktureras med hänvisning till den 
upplevda eller den förmodade informationsbehovet hos en användare eller 
användargrupp. Det eftersom att olika användare har olika informationsbehov.   
Den traditionella uppfattningen av öppenhet menar att problematiken med 
offentliggörandet av information kan föras samman till relevanskriteriet. 
Relevanskriteriet är det primära kvalitativa målet med den finansiella rapporteringen.  
Most (1977) menar att information som är relevant för någon inte nödvändigtvis måste 
vara relevant för någon annan. Med det menas att trots att man kan identifiera 
användargruppen så är inte problematiken med offentliggörandet av information löst. 
Most (1977) menar att då man kan tillämpa kriterierna för relevans kommer man till nästa 
fråga; hur mycket information skall man offentliggöra? 
 
Information om redovisningen presenteras på olika vis i redovisningen. Informationen 
kan redovisas i olika delar som kan kategoriseras som bokslut, revisionsberättelse, 
fotnoter och statistiskt data. Då man ser till öppenheten i informationen som ges ut i 
boksluten gäller det främst resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen. 
Något som bör tas hänsyn till då man refererar till redovisningen av en separat post, 
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exempelvis balanserade vinstmedel, är att det kan vara vilseledande. Detta då det är en 
post som är ett stöd till balansräkningen. Balansräkningen i sin tur bygger på scheman 
samt design som avslöjar information som baseras på viktiga uttalanden och jämförbara 
uttalanden ifrån tidigare år. Enligt Most (1977) kan revisionsberättelsen ses som en 
lämplig plats att ge ut information om avvikelser ifrån god redovisningssed samt vilka 
effekter det medför. Eller då man väljer att byta en redovisningssed mot en annan och 
effekterna av det samt meningsskillnader mellan revisorn och klienten rörande det här 
och andra frågor. Information i form av statistisk data som kan härledas ifrån de 
finansiella rapporterna, exempelvis resultat per aktie, kan ibland redovisas i en separat 
och kompletterande rapport. Ytterligare ett sätt att redovisa information är att redovisa 
genom fotnoter, som vanligtvis ses som en del av företagets finansiella rapporter (Most, 
1977).  
 

3.2 Mosts modell för öppenhet 
 
Most (1977) hävdar att då man skall skapa en modell för öppenhet, som kan användas vid 
avsaknad av särskilda lagar, principer, standarder och regler, skall det antas att 
mottagaren endast är intresserade av hur effektivt företaget är. Att redovisaren uppgift är 
att förse användaren av informationen med mått på företagets effektivitet. Most (1977) 
menar att företagets effektivitet kan mätas på olika vis, genom finansiella mått eller icke 
finansiella mått. Han menar att effektivitet kan praktiskt mätas med hänsyn till 
produktion, marknadsföring eller finansiering. Det kan mätas ur en strukturell synvinkel 
då man ser till personal, utrustning oh inventarier. Ett annat sätt att mäta effektiviteten är 
då man ser det ur ett operativt sätt, då produkter, produktgrupper och varumärken 
studeras. Most (1977) ger alltså ett förslag på att utöver de finansiella posterna även skall 
rapportera information som berör produkter, marknadsföring, finansiering, personal, 
utrustning, inventarier och verksamheten. Most (1977) menar att mätningarna av 
effektivitet är potentiellt användbara för de som tar del av företagets rapporter. Att dessa 
mätningar är nödvändiga då de, utöver de finansiella rapporterna, ger en ytterligare 
förståelse för effektiviteten i företaget.  
 

3.3 Öppenhet för vem? 
 
Anställda, kunder, regering och allmänheten ses som de sekundära användarna av 
företagens rapporter och framförallt öppenheten. En av orsakerna till att 
uppmärksamheten endast ges till investerare och inte andra användare beror på brist på 
kunskap om andra användares beslut (Hendriksen & van Breda, 1992). Investerare gör 
främst beslut om att köpa, behålla eller sälja. Besluten kreditgivarnas ställs inför är 
primärt relaterade till förlängningar av krediter till företag. Målen med finansiell 
rapportering i förhållande till dess användare är därför ofta ganska tydliga. Målen med att 
presentera information till anställda, kunder och allmänheten däremot, har inte blivit lika 
bra formulerade. På grund av brist på mer specifik kunskap, finns ett generellt antagande 
att information som är användbar för investerare och kreditgivare också är användbar för 
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andra. Om aktieägare och andra investerare definieras som målgruppen för redovisning, 
så kan öppenheten i finansiella rapporter definieras som presentationen av information 
nödvändig för optimal drift av effektiva kapitalmarknader. Detta innebär att tillräckligt 
med information bör presenteras för att möjliggöra förutsägelse av framtida 
utdelningstrender exempelvis. Vikt bör läggas på sofistikerade investerares och 
finansanalytikers preferenser. Alla investerare behöver dock information för att ha 
möjlighet att bedöma troliga risker för enskilda företag för att få diversifierade portföljer 
och kombinationer av investeringar som uppfyller individuella riskpreferenser. 
Kreditgivare och statliga agenter har i allmänhet befogenhet att erhålla ytterligare 
information då de har behov av det (Hendriksen & van Breda, 1992).  

3.4 Att använda öppenhet vid prognoser 
 

Anskaffningsvärde som redovisningsstruktur är tänkt att ge en översyn av tidigare 
händelser. Investerare är dock främst intresserade av framtidsutsikterna för företaget. En 
uppfattning är att redovisare enbart ska presentera historisk och aktuell information som 
kommer att möjliggöra för investerare att göra bedömningar om framtiden. För att göra 
en prognos krävs med andra ord subjektiva bedömningar vid sidan av en utförlig analys 
innehållande ett stort antal variabler. Utifrån prognosen skall då investeraren förstå 
bedömningar och antaganden. En annan uppfattning är att ledningen har överlägset med 
resurser för att göra tillförlitliga prognoser. Denna synvinkel menar också att 
allmänhetens tillgång till prognoserna ökar effektiviteten på de finansiella marknaderna. 
Att ställa sig på en av dessa sidor är svårt då vi saknar förståelse för hur investerare och 
andra mottagare bearbetar informationen (Hendriksen & van Breda, 1992).  Den mest 
grundläggande frågan är kanske vilken information som bör användas vid prognoser samt 
hur dess reliabilitet ska mätas. Det som oftast nämns vid prognoser utifrån 
redovisningssiffror är nettoresultat och vinst per aktie. Däremot är dessa troligtvis svårare 
att förutses och även minst tillförlitliga. Bristen på tillförlitlighet i att göra prognoser har 
varit en stor fråga och problem för företag som oroar sig för tvister som en följd av 
ouppfyllda förväntningar (Hendriksen & van Breda, 1992).  
 
I dagsläget finns inte några generella riktlinjer för den ideala placeringen av information. 
De olika kapitalposterna kan både läggas i balansräkningen eller som noter i 
balansräkningen. Detta är en fråga som många företag har betydande handelsfrihet kring 
då de tar detta beslut. Det finns relativt lite vägledning i den auktoritativa litteraturen 
angående öppenhet i noter och öppenhet i rapporterna i sig. Det råder stor oenighet 
angående hur olika poster ska värderas. Mellan olika länder finns stora skillnader i hur 
man väljer att redovisa posterna. De två olika metoderna för att redovisa öppenhet anses 
av redovisningsmyndigheter inte vara likartade.   
 
FASB definierar erkännande som avbildning av en post i både ord och siffror, med 
mängden inkluderad i den totala summan av finansiella rapporter, öppenhet genom andra 
metoder erkänns inte. Även IASC säger att det ibland sker att en opassande 
värderingsmetod används för poster i balansräkningen, resultaträkningen, vinst eller 
förlustposter eller andra poster. Öppenhet av vald värderingsmetod är alltid nödvändig 
oavsett, men öppenhet kan inte korrigera en felaktig eller opassande värdering. I 
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dagsläget finns dock inte mer specifik vägledning än dessa generella riktlinjer.  
 
Hur mycket information som ska offentliggöras beror delvis på mottagarens skicklighet 
och sakkunskap. FASB hävdar att informationen som är offentliggjord i de finansiella 
rapporterna ska vara begriplig för dem som har en uppfattning om affärsverksamheter, 
ekonomi och som är villiga att studera informationen med rimlig noggrannhet. 
Hendriksen och van Breda (1992) delar upp öppenheten i tre grupper, tillräcklig, rättvis 
och fullständig öppenhet, och anser att den förstnämnda är den allra vanligaste typen av 
öppenhet. Detta tyder på att en minimal mängd av offentliggörande av information 
överrensstämmer med det negativa perspektivet, att inte se de finansiella rapporterna som 
vilseledande. Rättvis och fullständig öppenhet är mer positiva koncept. Rättvis öppenhet 
innebär ett etiskt mål för framställning av lika bemötande mot alla potentiella läsare. 
Fullständig öppenhet innebär presentation av all relevant information. Somliga tolkar att 
fullständig öppenhet förespråkar presentation av överflödig information och är därmed 
opassande. Dem anser att för mycket information är skadlig i presentationen av oviktiga 
detaljer eftersom den stjäl uppmärksamhet från den viktiga informationen och gör de 
finansiella rapporterna svåra att tolka. Lämplig öppenhet av information relevant för 
investerare skall vara tillräcklig, rättvis och fullständig (Hendriksen & van Breda, 1992). 
Det finns ingen klar skillnad mellan dessa koncept om de används i ett korrekt 
sammanhang. Ett positivt perspektiv är att förse användarna av finansiella rapporter med 
relevant och betydelsefull information för att hjälpa dem att ta beslut på bästa möjliga vis 
med gränsen att fördelarna ska vara fler än nackdelarna. Det här innebär att information 
som inte är viktig eller relevant utelämnas för meningsfulla och förståeliga 
presentationer. Vidare bör nivån på öppenhet som sätts av ett företag bero på nivån på 
öppenhet som finns tillgänglig från andra källor (Hendriksen & van Breda, 1992). 

 
I dagens värld domineras den neoklassiska ekonomin av en individualistisk, utilitaristisk 
syn på etik. På detta vis försvinner möjligheten att jämföra två individers välfärd, vilket 
resulterar i att moderna revisorer är ovilliga att göra några sociala uttalanden. Små företag 
exempelvis har höga kostnader för öppenhet även om fördelarna för allmänheten större 
än kostnaderna. Detta tas dock inte hänsyn till inom den neoklassiska ramen. FASB, som 
är skyldiga till att fatta beslut som påverkar samhällets välfärd försöker att tackla det här 
problemet genom att använda kvalitativa egenskaper, som de anser att användbar 
information bör ha. Information bör vara relevant, aktuell och begriplig menar FASB. 
Informationen bör också vara tillförlitlig, neutral och representativt trogen. Antagandet 
som de utgår ifrån är att när informationen uppfyller detta kommer den att vara till nytta 
för samhället (Hendriksen & van Breda, 1992).  
 

3.5 Rättvisa värden  
 
Riahi-Belkaoui (2005) hävdar att rättvisa spelar en viktig roll i redovisningen, då det ger 
en garanti då redovisningen och revisorn har strävat efter att vara rättvis. Riahi-Belkaoui 
(2005) menar att det är till följd av den ökade betydelsen av att lämna rättvisa 
upplysningar som medför att det behövs en expansion av de redovisningsupplysningar 
som finns, för att på så vis nå ut till fler intressenter. För att rättvisa skall uppfattas som 
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ett moraliskt begrepp måste man enligt Riahi-Belkaoui (2005) dra paralleller till de 
befintliga teorierna som finns rörande rättvisa.  
 
Det finns enligt Riahi-Belkaoui (2005) tre teorier som ger ett bidrag till att uppfatta 
rättvisa som ett moraliskt begrepp. Den första är Rawls teori som går ut på att utveckla en 
teori om rättvisa där principer skall utgöra grunden för utvecklingen av den 
grundläggande strukturen i samhället. Den andra teorin, Nozicks teori, försöker beskriva 
genom vilken process fördelningen kommer att ske. Riahi-Belkaoui (2005) menar att 
Nozicks teori påvisar att Rawls teori inte kan vara moralisk då den kränker människors 
rättigheter och då teorin blir en så kallad mönstrad teori. Nozicks teori fokuserar på 
betydelsen av historiska principer, med det menas att om en fördelning är rättvis eller inte 
rättvis beror på hur fördelningen gick till. Nozicks teori är en teori som berör rättvisa då 
det gäller innehavande, det är en speciell teori om distributiv rättvisa. En tredje teori om 
rättvisa är Gerwiths teori, vars mål är att ge en rationell motivering för moraliska 
principer. Det vill säga att objektivt skilja moraliska och icke moraliska åtgärder och 
institutioner åt (Riahi-Belkaoui, 2005).  
 
Det finns förslag på att man skall lämna utgångspunkter i redovisningen för att på så vis 
dämpa problematiken rörande rättvisa i redovisningen. Förslaget innebär att istället för att 
förlita sig på de allmänt godtagna redovisningsprinciperna som endast har en mätmetod, 
så ska man istället utveckla nya verktyg för att på så vis kunna förse beslutsfattare och 
ledningen med användbar information.  De nya verktygen kan samlas under olika 
kategorier som administrativ vetenskap, förvaltningsvetenskap, operationsanalys och 
organisationsteori. Med dessa nya verktyg är ämnesövergripliga och de kommer att 
medföra att man kan förse ledningen med en mer användbar information. Vid 
utvecklingen av redovisningsprinciperna kommer det även att medföra att en utveckling 
måste ske rörande öppenheten i företagets räkenskaper (Riahi-Belkaoui, 2005). 
 

3.6 Kvalitativa egenskaper 
 
Egenskaper har kvalificerats som vad som behövs för att göra den obligatoriska 
informationen användbar. Egenskaperna har delats in i två grupper, nämligen de med 
användarorienterade och dem med beslutsorienterade egenskaper. Den tidigare 
klassificeringen fokuserade på egenskaper på informationen som var anpassade efter 
användaren. De användarorienterade egenskaperna tar exempelvis hänsyn till att kunniga 
användare anser att viss typ av information är irrelevant eftersom de redan har den sedan 
tidigare. Sofistikerade användare kan å andra sidan tycka att för komplex information är 
mer relevant än nybörjare. Eftersom begriplighet av informationen beror på vilken typ av 
användare som mottar den, klassificeras den som användarspecifik. Däremot är 
egenskaper som aktualitet oberoende av vem användaren är, eftersom gemensamt för alla 
användare är att de alla vill ha aktuell information. Annan information som är specifik för 
särskilda beslut är de fasta kostnader. Rörliga kostnader är exempelvis mer relevanta för 
volymrelaterade beslut än de fastna kostnaderna.  
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Information ska vara gynnsamt ur kostnadssynpunkt, det vill säga fördelarna ska 
överträffa kostnaderna. Trots sin simpla form är en kostnadsnyttoanalys av 
räkenskapsinformation svår att genomföra, i vissa fall är den till och med omöjlig att 
genomföra. I slutet på 1980-talet sattes fokus på beslutsorienterad information. Två 
relevanta egenskaper blev då återigen relevans och tillförlitlighet. Information kan inte 
vara relevant om den inte är aktuell. Med andra ord måste aktuell information vara 
tillgänglig för beslutsfattare innan den förlorar förmågan att påverka beslut. Aktualitet 
garanterar dock inte relevans däremot är relevans inte möjligt utan aktualitet. Aktualitet 
innebär också att finansiell information ska presenteras med täta mellanrum för att 
informera om förändringar i företaget som kan påverka användarnas 
förväntningar/prognoser och beslut (Hendriksen & van Breda, 1992).   
 

3.7 Principbaserade vs regelbaserade    
redovisningstandarder 

 
Under 2000-talet noterade FASB att bekymmer som berörs och uttalas i samband med 
kvalité och öppenhet i redovisningen av information. Ett av de viktigaste ämnena som 
togs upp var den ökade komplexiteten i FASB:s standarder. Styrelsen konstaterade att 
detaljerna och komplexiteten i standarderna är ett resultat ifrån den regeldrivande 
vägledningen för införandet av redovisningsstandarderna. Det möjliggör för företagen att 
kringgå reglerna och syftet med standarderna. FASB har tilldelats den ökande 
komplexiteten i undantagen som är gjorda i de principbaserade riktlinjerna som finns i 
standarderna. FASB noterade även att begreppsramen inte har gett ut tillräckligt med 
verktyg för att lösa redovisnings problem. Som en följd till den här problematiken har 
styrelsen övervägt att skapa ett gemensamt ramverk liknande IAS 1. Man kan illustrera 
skillnaden mellan regelbaserad och principbaserad standarder genom att man kan se 
standardiseringsarbetet som en sammanhängande enhet. Den sammanhängande enheten 
sträcker sig ifrån strama normer å ena sidan till allmänna definitioner av ekonomiska 
begrepp på andra sidan. FASB utfärdade en förfrågan med bland annat en fråga ifall man 
gav sitt stöd till att använda ett principbaserat tillvägagångssätt samt ifall man skulle 
skapa ett gemensamt ramverk. Den amerikanska Accounting Association Committee 
menar att de anser att den ekonomiska substansen, och inte formen, av transaktioner bör 
vara vägledande för finansiellrapportering och normgivning. De menar även att de 
begreppsbaserade standarderna utgöt det bästa sättet för att uppnå objektivitet (Schroeder 
et al, 2005).  
 

3.8 Erkännande av intäkter 
 
Vid erkännande av intäkter utgås ifrån ett antal grundläggande och allmänna regler. De 
allmänna reglerna för erkännande i redovisning är att posten uppfyller definitionen av 
posten och att denna är mätbar, relevant och tillförlitlig. Det innebär att en post skall 
redovisas som intäkt då den är en del av organisationens produkt, kan mätas och har 
förutsägande värde samt när det kan verifieras tillförlitligt. Då intäkterna är en del av 
inkomster blir således reglerna för intäktsredovisning en del av reglerna för erkännande 
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av intäkt.  FASB har gett ut förslag på intäktsredovisning inriktad på intäkter och menar 
att intäkter inte bör erkännas förrän de är tjänade och realiserade eller realiserbara. Med 
realisering menas ”processen att omvandla icke kassarelaterade resurser och rättigheter 
till pengar” (Hendriksen & van Breda, 1992). Förståelsen för när intäkter bör erkännas är 
därför beroende av när beslut fattas om att intäkten tjänades och genomfördes skedde. Ur 
en ekonomisk synvinkel, så är inkomst en löpande process. Ett företags produkt förefaller 
gradvis medan råmaterial ändras eller bearbetas genom arbetskraft eller kapital 
utrustning. Transporten av råmaterialet och den färdiga produkten på marknaden är 
också, ur ekonomisk synvinkel, en del i processen till intäkter. Även lager är en del av 
produktionsprocessen och en nödvändighet för att ha möjlighet att möta efterfrågan på 
marknaden. Därför bör intäkter erkännas löpande genom hela produktcykeln. En metod 
som används i praktiken är successiv vinstavräkning (Hendriksen & van Breda, 1992).  
 
Intäkterna bör erkännas och rapporteras när de stora ekonomiska händelserna genomförs, 
om dess mätning är verifierbar och fri från snedvridningar. Ett alternativ till redovisning 
av intäkter vid tidpunkten för realiseringen av den stora ekonomiska händelsen är den 
kritiska händelsen. Detta förhållningssätt innebär att intäkter skall redovisas så snart 
osäkerheten inte längre finns. Osäkerheten anses vara ur bilden då det mest kritiska 
beslutet är taget eller den svåraste uppgiften är genomförd. Det skulle exempelvis kunna 
vara då ett kontrakt är påskrivet, vilken kan vara före de stora prestationerna. Det kan 
också vara tidpunkten då tjänsterna är utförda, vilket är då det mesta av 
försäljningsarbetet är färdigt. I de fall då osäkerheten är hög kan denna punkt komma 
mycket senare så som när pengarna är inkomna (Hendriksen & van Breda, 1992).  
 

3.9 Standarder vid erkännande av intäkt/ IAS 18 
 
Den standard som behandlar intäktserkännandeprinciperna är IAS 18. Standarden påvisar 
att redovisningen av intäkter styrs av vissa typer av transaktioner och händelser. IAS 18 
utgår ifrån att intäkterna skall värderas till det verkliga värdet som var gällande då den 
utlovade produkten eller tjänsten levererades till kunden. Dock finns specifik vägledning 
för olika former av intäkter samt möjliga erkännandestrategier. På så sätt anses 
inkomsterna i den normala försäljningen av varor, ha uppnåtts när de väsentliga riskerna 
och förmånerna har överförts till köparen. Säljaren överlämnar även förlust av faktiska 
kontrollen och mängden som skall tas emot på ett tillförlitligt sätt. För de mest 
rutinmässiga transaktionerna, exempelvis inom detaljhandeln, inträffar detta då varan 
levererats till kunden (Epstein & Mirza, 2005).  
 
IAS 18 upprättar även vissa kriterier för öppenhet, som också inkluderar redovisnings av 
intäktserkännande. Enligt IASB:s ramverk säger definitionen att både vinst och intäkt 
inkluderas i begreppet inkomst. Dock behandlar IAS 18 endast intäkt. Enligt IAS 18 
omfattar intäkter endast de bruttoinflöden utav ekonomiska fördelar, som företaget 
erhållit eller som de kommer att erhålla, för egen räkning. Vilket medför att belopp som 
tagits för andas räkning inte uppfyller kraven för intäkt.  Därför anses det att dessa inte 
skall ingå i företagets redovisade intäkter. Utan att de redovisade intäkterna, 
bruttointäkterna från försäljningen, bör redovisas efter avdrag för uppdrag som tagits för 
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tredje parts räkning. Den här problematiken kan även ses då man ser till företaget utifrån 
en agentrelation. Då de uppdrag som tagits på principalens räkning inte kan ses som en 
intäkt för agenten (Epstein & Mirza, 2005).  
 
Enligt IAS 18 innefattar försäljning av varor både produkter som produceras av företaget 
och säljs vidare till andra. Det innefattar även då företaget köper in produkter som sedan 
säljs vidare till kunder. Tillhandahållandet av tjänster innefattar enligt IAS 18 att 
företaget utför en tjänst åt en kund över en förutbestämt tidsintervall, där det även finns 
en överenskommelse som bygger på ett kontrakt. IAS 18 tillämpas inte vid: 
 

• Leasingavtal som omfattas av IAS 17 
• Utdelningar på investeringar i intresseföretag som redovisas enligt 

kapitalandelsmetoden, som behandlas inom IFRS 4 
• Förändringar i värde på finansiella instrument, som berörs i IAS 39 
• Naturliga ökningar i hjordar, jordbruk och skogsprodukter, som berörs i IAS 41 
• Utvinning av mineraler, där en tillfällig standard bör offentliggjort före 2004 
• Förändringar i värdet av andra omsättningstillgångar 

 
Till vilken mängd inkomster som skall redovisas är ofta beroende av villkoren i avtalet 
som finns mellan säljare och köpare. Intäkterna skall värderas till det verkliga värdet av 
den ersättning som mottagits eller som kommer att tas emot med avdrag för eventuella 
rabatter som tillåtits av företaget.  
 
Det finns tre olika kategorier av försäljning vid erkännandet av intäkt. De tre kategorierna 
är varuförsäljning, tjänsteförsäljning och andras användning av företagets tillgångar. Vid 
erkännandet av intäkter innebär det att dessa kategorier bör separat tillämpas på varje 
transaktion. Vilket innebär att intäktskriterierna bör tillämpas på varje enskild transaktion 
förenligt med principen substans över form (Epstein & Mirza, 2005).   
 

3.10 Etikens betydelse i redovisningen 
 
Etik berör olika typer av beteende som av människor anses rätt eller fel. Schroeder (2005) 
menar att etik i redovisningen innefattar såväl sociala normer för uppförande, som 
beteendemässiga normer som kan hänföras till yrket. Den offentliga redovisningsmiljön 
har blivit etiskt komplicerad. American Institute of Certified Public Accountants, 
(AICPA) har utvecklat en kod för professionell etik samt att affärstransaktionerna blivit 
mer och mer komplexa vilket har bidragit till att etiska frågor också har blivit mer 
komplexa. Schroeder (2005) menar att företagens bokslut och årsredovisningar är en av 
de viktigaste informationskällorna i beslutssituationer och då investeringsbeslut skall 
fattas. Det har gjorts ett försök till att kontrollera noggrannheten i den tillgängliga 
informationen för investerare. Då det gäller värdepappersmarknaden, där bestämmelser i 
de federala värdepapperslagarna kräver att börsnoterade företag lämnar deras finansiella 
rapporter till SEC. SEC har dessutom kommit med förordningar om att de finansiella 
rapporterna måste granskas av en oberoende auktoriserad revisor.  
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3.11 God redovisningssed 
 
Enligt Bokföringsnämnden, BFN, kan betydelsen för god redovisningssed variera ifrån en 
företagsform till en annan. Dock kan innebörden god bokföringssed beskrivas som: 
 

• Allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ, bl.a. BFN 
• De svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i 

redovisningslagarna med normala, juridiska tolkningsmetoder 
• En etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som 

håller en god kvalitet1 
 

3.12 Institutionell teori 
 
Institutionell teori handlar om hur handlandet i organisationer följer det som tas för givet 
samt hur organisationerna påverkar av sin omgivning. Teorin handlar också om hur 
organisationer följer både informella och formella regler. Sammanfattningsvis kan man 
säga att teorin beskriver hur en organisation tar sig an förändringar och hur de utvecklas 
till en stabil enhet. Det här beskrivs med fokus på hur de påverkas av organisationer i sin 
omgivning.  
 
Att man ser en organisation som ett rationellt verktyg som används för att nå uppsatta 
mål är vanligt synsätt inom organisationsteorin. För att nå de uppsatta målen fattas beslut 
och förändringar genomförs. Ett bakomliggande antagande till att man ser organisationer 
som rationella verktyg är att människa är ekonomiskt rationell. Det innebär att det 
eftersträvas att man skall maximera sin ekonomiska nytta. Om man ställs inför ett val 
med ett flertal alternativ kommer man att välja det alternativet som man tjänar mest på. 
Dock handlar det i slutändan att finna ett alternativ som tillgodoser så många intressenter 
som möjligt.  
 
Den centrala tanken i institutionell teori är att en institution växer fram då människan 
konstruerar dess sociala verklighet. Inom teorin definieras dock inte vad som menas med 
institution, utan det finns många tolkningar på vad det innebär (Godfrey et al, 2010).  
 

3.13 Enhetsteorin 
 

Godfrey et al (2010) menar att enhetsteorin bygger på att företaget är en egen enhet som 
har sin egen identitet. Med det menas att företaget inte är beroende utav sina aktieägare. 
Utan att företaget kan ses som en enhet som har en separat förekomst ifrån sina ägare.    

                                                 
1  http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx#bokf5 [2012-03-30] 
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Paton säger att för alla företag gäller att ”det företag vars ekonomiska historia bokförare 
och revisorer försöker registrera och analysera, de räkenskapshandlingar och konton är 
dokumentation av verksamheten. De regelbundna uttalandena om verksamheten och 
finansiella ställningen är rapporter från verksamheten.” 
 
Det är sant att enheten inte är person och inte kan agera på eget initiativ. Det är en 
institution, men ändå en mycket verklig sak, hävdar Paton. Den har en verklig och mätbar 
existens, även en personlighet för sig. Generellt sett ur redovisningssynpunkt, kan en 
enhet definieras som ett område av ekonomiskt intresse som har en separat existens från 
sina ägare. Den traditionella versionen av enhetsteorin är att företag verkar till förmån för 
de egna aktieägarna, de som tillhandahåller medel för företaget. Enheten måste därför 
rapportera sin ställning och konsekvenser av investeringar till aktieägarna (Godfrey et al, 
2010).  
 

3.14 Agentteorin 
 

Agentteorin tyder på att öppenhet kan variera. Efterfrågan på finansiell information kan 
kategoriseras som antingen för förvaltarskap eller beslutsfattande ändamål. Teorin 
koncentreras sig på de relationer där välfärden för en person, till exempel ägaren, har 
anförtrotts till en annan, exempelvis en chef. Då ägaren inte har kontroll över möjliga 
agentkostnader uppstår konflikter. Dessa kan först och främst uppstå mellan aktieägare 
och ledning men även mellan obligationsägare och aktieägare – ledningen. Ett stort 
problem är att agenten troligtvis har viktigare information än principalen. Eftersom det 
finns en svårighet för principalen i att övervaka agenten kan agenten använda den här 
informationen till sin egen fördel (Cooke, 1989). 
 
Atkinson och Feltham förklarar att efterfrågan på förvaltarskapsinformation syftar till att 
motivera agenten samt på ett effektivt sätt sprida riskerna. Efterfrågan på information för 
beslutsfattande ändamål avser informationens roll i statistisk beslutsteori. Information är 
värdefull om den förbättrar fördelningen av resurser och risker i ekonomin. Detta uppnår 
man genom att minska osäkerheten. Osäkerheten kan klassificeras som ex ante (före 
händelsen) eller ex post (efter händelsen). Ex ante råder vid den tidpunkt ett beslut ska 
tas, såsom osäkerheten om styrbara händelser som påverkar produktion eller osäkerhet 
om skickligheten hos en chef. Ex post råder efter att beslutet fattats och resultatet 
realiserats. Osäkerheten som finns innan händelsen kan minskas genom att i efterhand 
rapportera om vad som faktiskt hände. Agentteorin fokuserar på effekterna av dessa 
rapporter och hur de påverkar osäkerheten i efterhand. Agentteorin ger oss ett ramverk 
för att studera avtal mellan principaler och agenter och förutsäga de ekonomiska 
konsekvenserna av standarder.  
 

3.15 Signalteorin 
 
Signalteorin säger att företag använder redovisningen för att signalera förväntningar och 
avsikter för framtiden. Enligt signalteorin påverkas chefernas signaler till investerarna av 
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företagets tillväxt. En chef som förväntar hög framtida tillväxt skulle försöka signalera 
detta via redovisningen. Andra företag med liknande förväntningar skulle agera likadant 
medan företag med en oförändrad tillväxt skulle rapportera positiva nyheter för att 
undvika att investerarna misstänker dåliga resultat. Företag med dålig framtidsutsikt 
skulle rapportera dåliga nyheter i syfte att bibehålla trovärdighet. Signalteorin säger 
därför också att företag ibland på grund av detta lämnar mer information än vad som 
krävs. Meningen är att företagets aktier ska bli mer attraktiva på marknaden. 
Problematiken som uppstår är dock kvarstående då det är svårt för ett företag att se till att 
signalerna ses som trovärdiga. Signalteorin menar att då flera företag signalerar 
exempelvis ”goda nyheter” med samma språk är det troligt att trovärdigheten bland 
investerarna inte är särskilt hög. För att signaler via redovisning ska vara trovärdiga för 
användarna bör signaleringen vara originell och svår för andra företag att tillämpa. Ett 
tillvägagångssätt för att skapa trovärdighet och samtidigt signalera goda resultat är genom 
att signalera om utdelning. Detta kan medföra stora kostnader då detta innebär kontant 
utbetalning till aktieägare. Särskilt då förväntningar stiger inför framtida utdelningar, det 
vill säga att de inte kommer vara lägre än tidigare utdelningar (Godfrey et al, 2010). 

 

3.16 Koppling mellan teori och öppenhet 
 
Plug (1992) gör en beskrivning om att finansiell information bör betraktas som en 
produkt. Han menar även att företaget har kunder av redovisning och bör betrakta deras 
önskemål kring redovisningskvalité. Enhetsteorin ser istället företaget som enhet med en 
egen identitet. Trots att företaget inte kan agera på eget initiativ har det en personlighet. 
Detta gör företaget verkligt och även mätbart. En traditionell syn på företag enligt 
enhetsteorin är att företag har en skyldighet gentemot dem som finansierar dem, nämligen 
aktieägarna. Den här synen säger att enheten därför är skyldiga att rapportera sin ställning 
till aktieägarna.  
 
Institutionell teori är en öppen teori på så sätt att den tar hänsyn till omvärlden och inte 
endast aktieägarna. Genom att analysera sin omvärld kan företaget få en någorlunda klar 
bild på hur riskerna ser ut vad gäller öppenheten i årsredovisningarna. Om företaget ställs 
inför något val ser man till företagets bästa, vad gäller såväl formella som informella 
regler. En risk kan vara att avslöja för mycket information för konkurrenter. Företag får 
även ta ställning till förväntningar som finns på vilken information som skall delges. 
Samtidigt har företag enligt institutionell teori som mål att tillgodose så många 
intressenter som möjligt.  
 
Enligt agentteorin kan öppenhet variera. Agentteorin hjälper företaget med sin öppenhet 
genom att minska osäkerheten i framtiden. Genom att företagen utvärderar händelser i 
efterhand kan de med hjälp av öppenhet öka trovärdigheten i informationsgivningen för 
mottagarna. Därmed är informationen värdefull på så sätt att den minskar risker och 
osäkerhet.  
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3.17 Begreppsram – en normativ teori 
 
Normativa teorier ger anvisningar om hur vägen till finansiell rapportering borde gå 
tillväga.   Vilken typ av information människor anser sig behöva måste inte motsvara den 
informationen de önskar. Enligt Deegan och Unerman (2011) finns det ingen tydlig 
definition på vad en begreppsram innefattar. FASB, som var de första som utvecklade en 
begreppsram, har valt att beskriva den som ett sammanhängande system av samverkande 
mål och grunder som förväntas utvecklas till enhetliga standarder. Hendriksen (1970) har 
definierat teori som en sammansättning av förmodade, konceptuella och pragmatiska 
principer, som bildar en allmän referensram då ett fält skall utredas.  Deegan och 
Unerman (2011) menar då man ser till Hendriksens definition av teori och FASB:s 
definition av begreppsram är det skäligt att man kan vara överens om att begreppsramen 
kan ses som en redovisningsteori. Då begreppsramen ger anvisningar vid fastställandet av 
en åtgärd, exempelvis när en tillgång skall erkännas i samband med redovisning.   
 
FASB menar att begreppsramen beskriver karaktären, begränsningar och strukturen av 
finansiell redovisningen och rapportering. FASB och IASB har försökt att utveckla ett 
gemensamt fundament, en utveckling av begreppsramen, för finansiell rapportering. 
Gemensamt gav de ut Preliminary views on an improved conceptual framework for 
financial reporting: the objective of financial reporting and qualitative characteristics of 
decision-useful financial reporting information. Reaktionerna på FASB:s och IASB:s 
publicerade artikel skapade ytterligare en publikation, Exposure draft of an improves 
conceptual framework for financial reporting. I den sistnämnda publikationen definieras 
begreppsramen som ett sammanhängande system av begrepp som utgår från objektivitet. 
Samt att grunden för finansiell rapportering är objektiviteten i redovisningen. Det andra 
konceptet med den begreppsramen är att förse vägledning till när begränsningarna i 
redovisningen skall identifieras.  
       
Deegan och Unerman (2011) menar att begreppsramen kräver en särskild uppbyggnad. 
Det finns ett antal byggstenar som måste utvecklas. I figur 3 ges en överskådlig bild av 
begreppsramens olika byggstenar. De hävdar att det som man först måste ta uti med, det 
första problemet, är att man måste definiera finansiell rapportering. Utan en definition på 
den finansiella rapporteringen skulle det vara svårt och problematiskt att skapa en 
begrepps ram.  Då en definiering är klar riktas problematiken, den andra problematiken, 
till meningen med finansiell rapportering samt till vilka enheter vänder sig 
rapporteringen. Den tredje problematiken i skapandet av en begrepps ram är alltså målet 
med den finansiella rapporteringen. Nästa steg i skapandet av en begreppsram är att 
bestämma vilka underliggande antaganden samt kvalitativa egenskaper av finansiell 
information som är nödvändiga för att användarna skall kunna fatta ekonomiska beslut. 
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Figur 3 Begreppsramen enligt Deegan & Unerman (2011) 

 
Figur 3 Begreppsram 

 
 
Enligt Deegan och Unerman (2011) är en väsentlig fråga i diskussionerna om finansiell 
rapportering vilka egenskaper hos en enhet som indikerar på ett behov om att framställa 
generella finansiella rapporter. Med generella finansiella rapporter menas rapporter som 
lever upp till redovisningsprinciper och andra allmänt accepterade principer. Dessa 
rapporter presenteras av redovisningsenheterna för att tillgodose användarna olika 
informationsbehov.       
 
Om man väljer att forma begreppsramen så att den möter en stor del av intressenternas 
efterfrågan på information är det nödvändigt att identifiera de potentiella användarna 
samt deras informationsbehov. Även fast man har hittat de potentiella användarna menar 
man att den information som publiceras för att möta de identifierade intressenternas 
behov brukar även den informationen nå ut till och uppfylla de andra användargruppernas 
behov. Många menar att alla grupper har rätt till att få ta del av den finansiella 
information som publiceras vare sig de överväger att investera i företaget eller inte. 
 
Deegan och Unerman (2011) menar att det funnits ett flertal mål med 
informationsgivningen i de finansiella rapporterna. Ett traditionellt mål med 
redovisningen är att ge information till utomstående intressenter för att möjliggöra för en 
bedömning av företagets prestationer. Ett annat mål med informationsgivningen i de 
finansiella rapporterna är att rapporten skall bidra till då användaren skall fatta ett 
ekonomiskt beslut. På sistone har mindre fokus lagts vid förvaltningsfunktionen av de 
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finansiella rapporterna och istället har man inriktat sig på att förse potentiella och 
nuvarande investerare med information. 

3.18 Definition på redovisningskvalité      
 
När man är överens om att finansiell information som ges ut i årsredovisningarna skall 
vara användbar för intressenterna vid ett beslutsfattande, uppstår nästa fråga att beakta. 
En konsekvens till det blir att de kvalitativa egenskaperna kring den finansiella 
informationen behöver ses över. Ifall den har de egenskaper som krävs för att 
informationen skall vara användbar för intressenterna. De fyra främsta kvalitativa 
egenskaperna som FASB har tagit fram är förståelig, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet (Deegan & Unerman, 2011).   

Informationen kan enligt IASB ses som förståelig när den kan uppfattas av läsare som har 
grundläggande kunskaper i redovisning. Det innebär dock inte att information som kan 
ses som komplex skall uteslutas ur rapporterna för att på så vis underlätta för förståelsen. 
Då man ser till när informationen är relevant, menar IASB, när den påverkar 
beslutsfattarna genom att informationen hjälper användarna att utvärdera tidigare, 
nuvarande eller framtida händelser.  Det kan också var då de med hjälp av informationen 
kan bekräfta eller redigera tidigare utvärderingar. Vidare menar IASB att informationen 
är tillförlitlig då den är fri ifrån materiella fördomar och fel samt när mottagarna kan lita 
på att informationen presenteras på ett trovärdigt sätt (Deegan & Unerman, 2011). För att 
information skall vara trovärdig måste den på ett tillförlitligt sätt presentera transaktioner 
och andra händelser som informationen syftar till att redovisa eller rimligtvis förväntas 
redovisa (The FAR – IASB, 1993). Att informationen är jämförbar innebär att det menas 
att informationen som ges i årsredovisningarna skall vara konsistent när det gäller 
metoder och öppenhet. Dock skall metoderna och öppenheten ändras ifall om de inte 
längre är relevanta för företagets omständigheter (Deegan & Unerman, 2011).  

3.19 Bokföringslag (1999:1078) 
 
Bokföringslagen innehåller bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och 
juridiska personer. Lagen omfattar bestämmelser om: 

• Kretsen av bokföringsskyldiga 
• Räkenskapsår 
• Bokföringsskyldighetens innebörd 
• Löpande bokföring och verifikationer  
• Hur den löpande bokföringen avslutas  
• Arkivering av räkenskapsinformation m.m.  
• Utvecklandet av god redovisningssed  
• Överklagande  
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3.20 Årsredovisningslagen (1995:1554) 
 
Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om upprättandet och offentliggörandet av 
årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter. Enligt lagens andra paragraf 
skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed. Årsredovisningens definition på en rättvisande bild är att 
balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och spegla 
en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. I de fall det behövs för att en 
rättvisande bild skall uppnås, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Årsredovisningslagen 
säger även att principerna för värdering av tillgångar, avsättningar eller skulder skall 
anges (ÅRL, 1995:1554). 
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4 Empiri 
Under det fjärde avsnittet presenteras resultatet från undersökningen av 
årsredovisningarna.  
 
Nedan följer en redovisning av information i de utvalda företagens årsredovisningar. 
Informationen är framtagen endast utifrån de i det föregående kapitlets redovisade 
kriterier.  
 
 
 

4.1 Öppenhet i resultaträkningen 
 

Resultaträkning 

Figur 4  Öppenhet i resultaträkningen 

(MSEK) 
NCC Atlas 

Copco 
Alfa 
Laval 

ABB Scania Volvo SKF Sandvik 

Intäkter 52 535 81 203 26 652 37 990 87 686 310 369 66 216 94 084 
% - förändring 
från föregående 
år 

+ 6,3  + 16,2  + 15,9  + 21,2  +12,7  + 17,2  + 8,5   + 13,8  

Finansnetto - 208 - 284 - 15 - 117 214 - 2 564 - 680 - 1 969 
Vinst- eller 
förlustandelar i 
intresseföretag 
och joint ventures 
 

5 6 - - 16 -81 - 16 7 

Bruttoresultat 4 814 31 152 10 823 11 434 24 523 75 263 18 572 32 380 
Nettoresultat 1 312 12 988 3 251 3 168 9 422 18 115 6 224 5 861 
         

 
Tabellerna visar öppenheten utifrån de valda kriterierna i årsredovisningarnas noter. 
Tabellen visar en översikt av de undersökta bolagens redovisning i relevanta poster. IAS 
1 säger att posterna som finns i tabellens första kolumn (till vänster) bör förekomma i 
företagens resultaträkning. Utifrån Alfa Lavals samt ABB:s resultaträkningar kan vi se att 
företagen inte har några vinst- eller förlustandelar i intresseföretag. Övriga företag har 
redovisat antingen vinst eller förlust. 
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4.2 Öppenhet med information om rörelsesegment 
 
 

Rörelsesegment 
 

NCC Atlas 
Copco 

Alfa 
Laval 

ABB Scania Volvo SKF Sandvik 

Antal 
rörelsesegment 

5 st + 
övrigt 

4 st + 
övrigt 

2 st + 
övrigt 

5 st + 
övrigt 

2 st 9 st + 
övrigt 

Figur 5 Öppenhet med information om rörelsesegment  

IAS 14 innehåller krav på öppenhet, som alltså inte är frivillig utan tvingande. Bland 
annat ställer standarden krav på öppenhet gällande intäkter per enhet. Intäkterna ska 
redovisas enligt de riktlinjer som finns i IAS 18. Vidare ställs krav på segmentens 
rörelseresultat. Dock så är kraven något lägre beroende av vilken del av kategorierna som 
är primär eller sekundär. IAS 14 framför att företagen måste klargöra vilken del i de olika 
kategorierna (exempelvis branscher eller geografiskt läge) som är den primära och vilken 
som är den sekundära i segmentrapporteringen. De primära områdena har högre krav på 
detaljerad information medan de sekundära områdena inte har lika höga krav på mängd 
detaljerad information. Utifrån denna standard har vi bedömt öppenheten i 
årsredovisningarnas rörelsesegment. För de primära respektive sekundära kategorierna 
finns ett antal krav som IAS 14 kräver att rörelsesegmentredovisningen ska innehålla. 
Den typ av data som presenteras i den sekundära kategorin är beroende av vilken av de 
två möjliga kriterierna som har fastställts som den primära kategorin, affärssegment eller 
geografiskt läge.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 st + 
övrigt  

4 st + 
övrigt 

Redovisas: 
Resultat per enhet?  

 
Ja, i 
noter 

 
Ja, i 
noter 

 
Ja, i 
noter 

 
-  

 
Ja, i 
noter 

 
Ja, i 
noter 

 
Ja, i 
noter 

 
Ja, i 
noter 

Intäkter per enhet? Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 

Delvis Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 

Ränteintäkter/ 
kostnader 
hänförliga till 
enheten? 

Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 

 
- 

Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 

Ja, i 
noter 
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4.3 Öppenhet med information om intresseföretag och 
joint ventures 

 
 
 

Intresseföretag 
och joint ventures  
(MSEK) 

NCC Atlas 
Copco 

Alfa 
Laval 

ABB Scania Volvo SKF Sandvik 

Intresseföretag 
och joint ventures 
andel i 
koncernens 
resultat 

5 6 - - 16 -81 -16 7 

Specificeras de 
olika andelarnas 
resultat 

Ja, 
noter 

Ja, noter  Nej -  Ja, noter Ja, 
resultat- 
räkningen 

Ja, noter 

Figur 6 Öppenhet med information om intresseföretag och joint ventures 

Ja, noter 

         

IAS 28 och IFRS 12 reglerar kraven på öppenhet avseende redovisning av andelar i 
intresseföretag. Standarden innehåller en rad krav, bland annat att sammanfattad 
finansiell information om intresseföretag tagits med. Denna skall innehålla sammanlagda 
belopp av tillgångar, skulder, intäkter samt resultatet i form av vinst eller förlust. IAS 28 
kräver också förklaringar när investeringar på mindre än 20 procent redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden eller när investeringar på mer än 20 procent inte redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden. Vidare bör ägarföretagets andel av vinst efter skatt eller förlust av 
sådana investeringar bör lämnas som en separat post i resultaträkningen. Utöver dessa 
krav finns ytterligare krav som är beroende på enhetens organisation. Rörelsesegment är 
en av delarna i årsredovisningen som ofta innehåller mycket information, det är dock 
ovanligt att företagen redovisar enligt samtliga krav som krävs i IAS 28. Tabellen ger en 
fingervisning av hur det ser ut i de valda företagen.  
 
Tabellen visar att alla företag utom ABB har redovisat resultaten i intresseföretagen i 
noterna eller resultaträkningen.  
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4.4 Öppenhet om information om resultat per aktie 
 
 

Figur 7 Öppenhet om information om resultat per aktie 

Resultat per 
aktie 

NCC At
Co

las 
pco 

Alfa
Lav

 
al 

ABB Scania Volvo SKF Sandvik

Framgår hur 
resultat per 
aktie beräknats? 

Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
Finns särskild 
not för resultat 
per aktie? 

Ja Ja Nej Nej  Ja Nej Ja  Ja 
Redovisas 
uträkning av 
resultat per 
aktie? 

Nej Nej - - Nej Nej Nej Nej 
På vilket sätt 
framgår hur 
resultat per 
aktie beräknats? 

Tabell Text - - Tabell Tabell + text Tt abeext ll + Text 
Krav på öppenhet gällande resultat per aktie hittas i IAS 33. Kraven gäller främst 
beräkningen av resultat per aktie. Standarden kräver att företagen fullständigt redovisar 
vilka belopp som använts i formlerna för beräkning av resultatet. Det är viktigt att såväl 
vinst som förlust av aktie framgår, varför samtliga företag som redovisat information i 
noterna angående resultat per aktie använder sig av ordet ”resultat” och inte ”vinst per 
aktie”. Generellt kan sägas att företag undviker att redovisa beräkningen särskilt noggrant 
men uppfyller kraven i IAS 33 relativt bra. Standarden kräver även öppenhet om utspädd 
vinst per aktie och icke utspädd vinst per aktie. Vad gäller detta har majoriteten av 
företagen angett information i noterna som beskriver de utspädda respektive icke 
utspädda vinsterna per aktie.  
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4.6 Grad av öppenhet i årsredovisningarna 

 
Grad av öppenhet NCC Atlas 

Copco 
Alfa 
Laval 

ABB Scania Volvo SKF Sandvik 

Till vilken grad eftersträvas krav på öppenhet från standarderna gällande: 
 

R
 

örelsesegment? 2 3 3 1 3 3 2 3 - Ges relevant 
information ut i 
noten ? 

2 3 3 0 3 3 2 3 

Resultat per aktie? 2 2 
 

1 0 2 2 2 2 - Ges relevant 
information ut i 
noten ? 

2 2 1 0 2 2 2 2 

Intresseföretag? 2 2 
 

1 1 2 2 2 2 - Ges relevant 
information ut i 
noten ? 

2 3 1 0 2 2 2 2 

Resultaträkningen? 3 2 
 

2 3 2 3 2 2  - Ges relevant 
information ut i 
noterna? 

3 2 2 0 3 2 2 2 

 
Summa: 

 
18 

 
19 

 
14 

 
4 

 
19 

 
19 

 
16 

 
18 

Figur 8 Grad av öppenhet i årsredovisningerna 

Vi har gjort bedömningar på hur vi upplever företagens öppenhet i deras årsredovisningar 
utifrån berörda poster. Bedömningarna har gjorts på en skala 0 – 3. Där 0 är uppgift 
saknas, 1 är till liten grad, 2 till ganska hög grad och 3 är till väldigt hög grad då man ser 
till vad standardernas krav.  Vi har sedan summerat värdena för att få fram beräknad grad 
av öppenhet.   
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4.7 Grad av kvalité på öppenhet 

Kvalité på 
öppenhet 

 
NCC 

 
Atlas 
Copco 

 
Alfa 
Laval 

 
ABB 

 
Scania 

 
Volvo 

 
SKF 

 
Sandvik 

Hur öppna är företagen vid informationsutgivning? (Till vilken grad? 0-3) 
Ges obligatorisk 
information ut? 

 
 

I rörelsesegment Ja (2) Ja (3) Ja (3) Ja (1) Ja (3) Ja (3) Ja (2) Ja (3) 
I vinst per aktie Ja (2) Ja (2) Ja (1) Ja (1) Ja (2) Ja (2) Ja (2) Ja (2) 
I intresseföretag Ja (1) Ja (2) Ja (1) Ja (1) Ja (2) Ja (2) Ja (2) Ja (2) 
I resultaträkningen Ja (3) Ja (2) Ja (2) Ja (3) Ja (2) Ja (3) Ja (2) Ja (2) 
Summa: 8 8 7 6 6 10 

Figur 9 Grad av kvalité på öppenhet 

Obligatorisk information är sådan information som ges ut enligt lagar och standarder, 
sådant som ska finns med enligt dem. Tilläggsinformation är information som ges ut 
utöver det som standarderna kräver, men som ändå är komplement till den utgiva 
informationen. Exempel på tilläggsinformation är att man vid vinst per aktie ger ut 
information om hur det har räknats fram. Frivillig information är den informationen som 
ges ut utöver vad som är obligatoriskt men som anses vara relevant vid exempelvis 
beslutsfattning. I tabellen ovan har bedömningar gjorts utifrån hur mycket information 
som getts ut av företagen. Det har gjorts utifrån hur öppna de är med att ge ut information 
om vad som är obligatoriskt, tilläggsinformation och frivilligt att ge ut. Bedömningen har 
gjorts utifrån en skala på 0 – 3, där 0 är ingen information har getts ut och man är inte 
öppen, 1 liten mängd information har getts ut och man är någorlunda öppna, 2 är ganska 
stor öppenhet och 3 innebär att man är väldigt öppna.   
 

8 9 
Ges tilläggs-
information ut?  

 

I rörelsesegment Ja (2) Ja (2) Ja (2) Nej (0) Ja (3) Ja (2) Ja (2) Ja (2) 
I vinst per aktie Nej (0) Ja (2) Nej (0) Nej (0) Ja (1) Nej (0) Ja (1) Ja (1) 
I intresseföretag Ja (2) Ja (2) Nej (0) Nej (0) Ja (2) Ja (3) Ja (1) Ja (1) 
I resultaträkningen Ja (3) Ja (3) Ja (0) Nej (0) Ja (2) Ja(3) Ja (2) Ja(2) 
Summa: 7 9 2 0 8 8 6 6 
Ges frivillig 
information ut? 

 
 

I rörelsesegment Nej (0) Nej (0) Ja (2) Nej (0) Ja (1) Ja (1) Ja (1) Ja (1) 
I vinst per aktie Nej (0) Nej (0) Nej (0) Nej (0) Nej (0) Nej (0) Nej (0) Nej (0) 
I intresseföretag Nej (0) Nej (0) Nej (0) Nej (0) Ja (1) Ja (1) Ja (1) Nej (0) 
I resultaträkningen Ja (2) Ja (2) Nej (0) Nej (0) Ja (1) Ja (2) Ja (1) Ja (1) 
Summa: 2 2 2 0 3 4 3 2 
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Av tabellen kan man utläsa att när det gäller obligatorisk information är alla företagen 
ganska öppna med informationen.  De flesta av företagen i studien ligger på en ganska 
hög nivå.  
 
Då det gäller tilläggsinformation kan man se att variationen kring öppna företagen är 
relativt hög. ABB väljer att inte alls ge ut någon tilläggsinformation medan Atlas Copco 
ger ut relativt mycket information om de berörda posterna.  När det sedan kommer till 
frivillig utgivning av information kan man utläsa ur tabellen att det företag som ger ut 
mest frivillig information är Volvo. De övriga företagen ligger på en ganska jämn nivå. 
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5 Analys 
Under det här avsnittet kommer en analys av undersökning att genomföras. Det som 
analyseras är öppenheten i de valda företagens resultaträkningar. Referensramen 
kommer att kopplas till resultatet av undersökningen i syfte svara på frågeställningarna.  
 
Vår studie har visat att Atlas Copco, Scania och Volvo är de företag som bäst lever upp 
till kraven som ställs utifrån standarderna. Det är de företag som ger ut mest 
tilläggsinformation i sina årsredovisningar, de ger framförallt ut information då det gäller 
rörelsesegment och resultaträkningen. Det är dessutom de företagen som ger ut mycket 
information i sina noter till årsredovisningarna.  
 
De företag som efterlever kraven ifrån standarderna på en relativt hög nivå är NCC och 
Sandvik tätt följt av SKF. Det är företag som ger ut information i noter, men det är inte på 
samma nivå som Atlas Copco, Scania och Volvo. De har valt att ge ut sin information på 
en jämn nivå, det vill säga att de håller utgivningen på en likartad nivå. Då det kommer 
till obligatorisk information ges det ut på en bra nivå. Det är när det kommer till den 
frivilliga informationen som de tappar position gentemot Atlas Copco, Scania och Volvo.  
Det företag som sticker ut är ABB, det är det företag som inte lever upp till standardernas 
krav. Det är bland annat en följd av att man valt att inte ge ut några noter till sina 
räkenskaper och att man är väldigt återhållsam med information.  
 
Då man ser till undersökningen som berör kvalitén i öppenheten kan man se att företagen 
ligger ganska jämnt till då det gäller obligatoriskt information. Flertalet av företagen 
väljer att ge ut relativt mycket information om rörelsesegment och resultaträkningen. 
Mängden på informationsutgivningen minskar sedan då man ser till den information som 
ges ut rörande vinst per aktie och intresseföretag.    
 
En skillnad mellan företagen är tydlig också vad gäller tilläggsinformationen. Mängden 
tilläggsinformation varierar tydligt mellan årsredovisningarna. Exempelvis ABB ger inte 
ut någon information alls medan Atlas Copco ger ut en ganska stor mängd information. 
De resterande företagen ger ut ganska mycket tilläggsinformation.   
 
Vad gäller frivillig information är det Volvo som ger ut mest information, och då 
framförallt information om resultaträkningen. De andra företagen ger ut nästan samma 
mängd frivillig information, men det varierar i vilket sorts information man valt att ge ut. 
Volvo ger ut information om nästan alla områden medan ABB inte ger ut någon alls. Man 
kan även se att många av företagen ger ut frivillig information i resultaträkningen. 
 

5.1 Publicerad informationsmängd i årsredovisningarna 
 
Företagen använder sig medvetet av informationsgivning i noterna som ett medel för 
öppenhet (Most, 1977). Att man väljer att genom sina noter ge ut ytterligare information 
till användarna kan vara effektivt för att uppnå det syfte som man strävar efter då det 
gäller öppenhet. Exempelvis Volvo signalerar redan i rubriken till noterna att de har 
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kommentarer till resultaträkningen. Detta drar läsarens uppmärksamhet till dessa 
kommentarer. Detta kan också slå fel när informationen inte alls uppfattas på det sätt 
företaget vill. 
 
Studien tyder på att det är vanligt att företagen väljer att ge ut information i noterna. Det 
kan man se då endast ett företag väljer att inte göra det. Man kan även se att mycket av 
den information som ges ut i noterna är relevant för användarna. I undersökningen kan 
man se att alla företagen ligger på en mycket hög eller hög nivå då det kommer till ifall 
väsentlig information ges ut i noterna då det gäller studiens urvalskriterier.   
 
Studien har visat att ABB:s årsredovisning i de undersökta områdena är bristfällig. Detta 
då vanliga standarders krav inte uppfylls. Det gör att årsredovisningen uppfattas som 
ytlig och kortfattad. Exempelvis då man endast redovisar ett diagram om deras 
rörelsesegments intäkter. Vi saknar bland annat redovisning om segmentens ränteintäkter, 
kostnader och därmed även deras resultat.   
 
Att ge ut information om valda principer och mer kompletterande uppgifter till det som 
man har redovisat i resultaträkningen kan anses som positivt. Eftersom man får mer 
information och blir mer insatt i företagets situation. Att man sedan väljer att ge ut 
informationen i noterna kan också ses som positivt då det underlättar för användarna att 
hitta den informationen som man söker. Ett bra exempel på detta är NCC:s redovisning 
där de ger ut välbehövlig information i sina noter som komplement till redovisningen i 
resultaträkningen. Ett annat exempel är ABB som väljer att ge informationen löpande 
genom årsredovisningen och har ingen specifik hänvisning till sina poster i 
resultaträkningen. Kanske kan det vara något förvirrande för användaren då det kräver att 
användaren har kunskaper så att man kan finna den information man söker.      

 
Enligt Most (1977) är öppenheten beroende av vilka användare eller användargrupper 
som man väljer att rikta sig mot. Det vill säga att öppenhetens struktur styrs av vilken 
mottagare som informationen är riktad till. Most (1977) menar även att företagets 
öppenhet bygger på att företagets primära mål med rapporteringen av den finansiella 
informationen är att man vill underlätta för investerarna vid beslut om att köpa, sälja eller 
behålla. Det man kan se att företag väljer att göra är att de använder sig av språket för att 
exempelvis underlätta för förståelsen. Man väljer att istället för att använda termer som 
resultat före och efter skatt väljer man att presentera resultat före skatt och årets resultat. 
Vi är dock medvetna om att det kan vara så att företagen väljer att tydliggöra vissa delar 
av sin redovisning i syfte att signalera något. Det företagen inte vill kommentera går 
därför att dra uppmärksamheten ifrån genom att sätta fokus på något som upplevs som 
positivt. Signalteorin kan däremot användas långsiktigt då det exempelvis finns företag 
som medvetet understryker det dåliga resultatet i syfte att kunna presentera en större 
tillväxt kommande år.    
 
Most (1977) betonar att problematiken med mängden offentliggjord information även kan 
kopplas till relevanskriteriet. Relevanskriteriet är det primära kvalitativa målet med den 
finansiella rapporteringen. Information som är relevant för en individ behöver inte vara 
relevant för en annan individ. Investerare i sig utgör dock en väldigt bred grupp och 
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innefattar en mängd olika individer som kan ha varierande informationsbehov. Most 
menar att trots att användargruppen är identifierad är inte problematiken med 
offentliggörandet av information löst (Most, 1977). Den här generaliseringen i 
årsredovisningarna kan också leda till problem. Genom avsaknad på mer specifik 
kunskap antas att information som är användbar för investerare också är användbar för 
andra intressenter (Hendriksen & van Breda, 1992). Det här kan man se då studiens 
samtliga företag, med ABB som undantag, väljer att precisera sin informationsgivning 
och har stor öppenhet. Genom att företagen ger ut information och är öppna med 
informationen om deras rörelsesegment ges mottagaren möjlighet att förstå företagets 
öppenhet. Detta kan tolkas på två sätt då mottagaren både kan analysera öppenheten och 
utifrån det den finansiella informationen, men även kan komma närmare företaget via den 
här informationen. Eftersom denna öppenhet är reglerad via standarder är det även för 
företagen även en möjlighet att använda utan öppenhet för att kommunicera med och 
signalera till mottagaren. Man bör ha i åtanke att företaget kan välja framhäva vissa 
specifika saker om företaget, som de vill belysa lite extra.    
 
 

5.2 Vald plats för informationsutgivning 
 

Most (1977) menar att information vanligtvis presenteras i bokslut, revisionsberättelsen, 
fotnoter och genom statistiskt data. Han menar även att det kan vara vilseledande att 
endast referera till en separat post i redovisningen. Revisionsberättelsen är en lämplig 
plats för informationsgivning om avvikelser ifrån god redovisningssed samt vilka effekter 
avvikelsen medfört är enligt Most (1977).  
 
ABB har valt att inte ge ut någon information genom noter, det tror vi att kan uppfattas 
som negativt då man ser det ifrån företaget användares perspektiv. Det tror vi på grund av att 
det inte tillgodoser deras informationsbehov, ifall det skulle finnas något som man skulle 
vilja veta mer om.  
 
Hendriksen och van Breda (1992) menar dock att det inte finns några allmänna riktlinjer 
för den idealiska placeringen av information. De hävdar att företaget har stor 
handelsfrihet rörande hur de väljer att redovisa poster. Enligt Hendriksen och van Breda 
(1992) saknas det även betydande vägledning i den auktoritativa litteraturen som berör 
öppenhet i noter och rapporter i sig. 
 
Då man ser till de valda företagen har man valt att ge ut sin information mestadels i 
noterna, men även i resultaträkningen. Det som man tydligt kan se är att ABB väljer att 
vara mer tillbakahållna med sin informationsutgivning.  
 
Ett naturligt och effektivt sätt att kommunicera på är genom signaler. Genom att välja 
mottagaren av signalerna kan tillverkaren av årsredovisningen välja vilken text som ska 
skrivas i årsredovisningen som slutligen kommer att hamna i mottagarens händer. På det 
sättet har företagen stor frihet i att skapa den verklighet de vill visa för intressenterna 
genom resultaträkningen och informationen i noterna. Att ABB väljer att inte ha några 
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noter alls i den svenska versionen av årsredovisningarna signalerar också något medvetet 
och är säkerligen ingen slump. Detta trots att noter är obligatoriska i årsredovisningarna.  
 
 

5.3 Begreppsram som grund för redovisningen 
 
Deegan och Unerman (2011) menar att det är viktigt att ha förmågan att begränsa och 
anpassa informationen i den finansiella rapporten. Med andra ord skall företaget ha ett 
klart syfte med årsredovisningen för att undvika generell rapportering. Det är en viktig 
fråga för både företag och intressenter att ha en tydlig bild om företagets behov av att 
framställa generella rapporter. Den här typen av rapporter har en tendens att endast 
uppfylla krav på redovisningsprinciper och andra allmänt accepterade principer. 
Rapporterna syftar till att tillgodose intressenternas informationsbehov. 
 
Problematiken kring generella rapporter är att de samtidigt kan bli ytliga, vilket leder till 
att problemet återigen hamnar hos de mer erfarna användarna av de finansiella 
rapporterna. Deegan och Unerman (2011) hävdar att det finns en viktig faktor om 
begreppsramens syfte är att möta en bred användargrupp. De menar att det är 
betydelsefullt att identifiera de potentiella användarna och att företaget således även 
kommer att möta de andra användarnas informationsbehov.  
 
Kvalitativa egenskaper, förståelighet, relevans tillförlitlighet och jämförbarhet är något 
som enligt Deegan och Unerman (2011) är väldigt viktigt då det kommer till 
informationsgivning i årsredovisningarna. Även Hendriksen och van Breda (1992) menar 
att de kvalitativa egenskaperna är viktiga för att göra den obligatoriska informationen 
användbar. Egenskapen förståelighet uppnås genom att informationen uppfattas av 
användare som har grundläggande kunskaper.  
 
Att informationen i årsredovisningarna är tillförlitlig innebär att den är fri ifrån materiella 
fördomar och fel, samt att mottagarna kan lita på informationen presenteras på ett 
trovärdigt sätt. Problematiken ligger i trovärdigheten gällande övrig information i 
årsredovisningen. Här har de mer avancerade användarna mer erfarenhet och kunskap att 
tillämpa. En begränsning kan ses i att revisorn endast tar hänsyn till aktieägarna vid 
granskning av informationsutgivningen i bokslutet.  

Då man ser till hur företagen byggt upp sina redovisningar och hur man väljer att ge ut 
information anser vi att de flesta av företagen verkar ha en klar bild av vad de vill 
förmedla. Det känns som att de företagen som i vår undersökning har fått mest poäng 
känns som att de är medvetna om vilka deras intressenter är och vad de vill med sin 
redovisning. Det känns som att de företagen har lagt ner tid och resurser för att få fram 
sina budskap på bästa möjliga vis. ABB däremot är ett företag som väljer att vända sig 
mot sina användare som har kunskaper och som inte är intresserade utav något annat än 
företagets resultat.  
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5.4 Omdömesförmåga 
 
Hedriksen och van Breda (1992) menar att hur mycket information som skall 
offentliggöras delvis beror på mottagarens skicklighet och sakkunskap. Det vill säga att 
det ställs krav på att mottagaren måste ha bra omdömesförmåga. Även FASB har också 
förväntningar på mottagare av de finansiella rapporterna. FASB hävdar att informationen 
i årsredovisningar skall vara begriplig för dem som har en uppfattning om 
affärsverksamheter och ekonomi. Vidare säger FASB att mottagaren skall vara villig att 
studera informationen med rimlig noggrannhet för att den skall vara begriplig. 
 
En annan faktor som också berör läsarens omdömesförmåga är vem läsaren är. 
Sofistikerade användare kan tycka att komplex information är mer relevant än den 
information som en mindre erfaren användare söker. Sofistikerade användare bär med sig 
en bred kunskapsbas sedan tidigare och har på så vis en god omdömesförmåga. För andra 
mottagare med mindre kunskaper kan det vara av betydelse att få ta del av den 
informationen, som av mer erfarna intressenter anses överflödig, för att kunna fatta ett 
investeringsbeslut.  
 
Då det kommer till hur öppna företagen är med informationsutgivningen då de gäller att 
tillgodose användarna utifrån deras omdöme är utgivningen jämn i de flesta företagen. De 
flesta företagen informerar väl i sina årsredovisningar och man kan se att de anpassar 
utgivningen med en tämligen jämn nivå på tilläggsinformation som komplement till 
årsredovisningen. Det kan ses som positivt då det tyder på att man är medvetna om att 
alla användare i besitter samma kompetens och att man genom tilläggsinformationen 
försöker nå ut till fler användare och att man strävar efter att så många som möjligt ska få 
förståelse av redovisningen. Det företag som ger ut mest tilläggsinformation är Atlas 
Copco, som ger ut relativt mycket tilläggsinformation till alla urvalskriterier.  
 
 

5.5 Öppenhet i relation till redovisningskvalité 
 
Vid diskussioner om redovisningskvalité finns det inte alltid en enig bild om vad kvalité 
är. Därför inbjuder begreppet till att betraktas som en produkt där mottagaren av 
årsredovisningen får använda sitt omdöme för att bedöma rapportens värde. En annan 
utgångspunkt vad gäller omdömet av kvalité i samband med öppenhet är att företagen 
utgår ifrån dem riktlinjer som finns. I och med detta sätts kvalité på den nivå som de 
valda institutionerna väljer att lägga den på. Vi utgår dock ifrån att dessa riktlinjer är 
någorlunda utformade för att offentliggöra den information som ur ett affärsperspektiv 
bör offentliggöras. För att skapa kvalité är det svårt att utgå ifrån den ena eller den andra 
parten, det vill säga antingen företagen eller mottagarna. Då det inte finns strikta och 
absoluta lagar gällande öppenhet har företagen ändå stor frihet då de upprättar sina 
årsredovisningar. Detta medför att en viktig faktor ofta blir liten bland mängden 
affärsinriktade syften. Ett moraliskt företag skulle därför tillämpa de principerna som 
finns och som stärker god redovisningssed.  
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De krav som finns idag väldigt många och företagen skulle kunna lämna ut betydligt 
mycket mer information än de gör idag. Detta innebär att mycket av informationen och 
texten som finns i årsredovisningarna är tilläggsinformation. Den är alltså inte 
obligatorisk enligt standarderna, samtidigt som det i många årsredovisningar saknas 
viktig obligatorisk information. Enligt enhetsteorin har varje enhet skyldighet att redovisa 
enligt de krav som IAS ställer 
 
Vad gäller kvalitén av öppenhet kan den bedömas utifrån de kvalitativa egenskaperna 
förståelighet, relevans tillförlitlighet och jämförbarhet. Utifrån principen förståelighet 
tolkas kvalitén som god hos samtliga företag. Detta då den är förståelig för en intressent 
eller läsare med grundläggande redovisningskunskaper. Kvalitén bedöms även utifrån 
den andra kvalitativa egenskapen, relevans. Den här principen bör tolkas för vad den är, 
dock så används många olika definitioner på vad som är relevant på marknaden. Deegan 
och Unerman (2011) anser att relevans innebär att relevans skapar möjlighet för 
intressenten att göra utvärderingar kring tidigare, nuvarande och framtida händelser. Vi 
tror att det är något svårt att utifrån formell information bedöma sådana händelser på ett 
djupare plan även vad företaget valt att utge i sin årsredovisning.  
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6 Diskussion och slutsats 
I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet av undersökningen samt besvarar 
uppsatsens frågeställningar. 
 
Deegan och Unerman (2011) menar att det är viktigt att identifiera de potentiella 
användarna. Det går dock inte att skriva den ultimata årsredovisningen som ska passa alla 
mottagare. Den mest grundläggande frågan är kanske vilken information som bör 
användas vid prognoser samt hur dess reliabilitet skall mätas. Det är en svår fråga som är 
komplicerad och beror på både företaget och intressenternas omdöme. För företagen är 
det viktigt att utanför årsredovisningen ha intressenternas förtroende. På så vis ökas 
tillförlitligheten för informationen i årsredovisningarna. Därför håller vi med Riahi-
Belkaoui (2005) om att en garanti för tillförlitlighet är revisorn, som strävar efter att vara 
rättvis. Revisorns roll i årsredovisningen sträcker sig dock inte genom hela 
årsredovisningen utan precis som revisorerna själva uppger så granskar de endast den 
information som berör bokslutet. Detta är också oftast den viktigaste delen för 
intressenter. Med dagens generella riktigtlinjer kring intäktsredovisning finns stor frihet 
för företagen att med hjälp av öppenhet leda intressenternas intresse åt specifika saker. 
Företagen väljer att rikta intressenternas uppmärksamhet på vissa punkter som gynnar 
företaget i den aktuella årsredovisningen.   
 
Vid uppsatsens början ansåg vi att en årsredovisning som passar alla intressenter är 
omöjlig att skapa. Däremot upptäckte vi snart att det viktiga för företaget är att veta vilka 
de viktigaste intressenterna är och anpassa sin öppenhet därefter. Detta innebär inte att vi 
anser att intressenterna styr vilken information som skall finnas i årsredovisningarna. 
Snarare att företaget underlättar för egen del om dessa är identifierade. Dessutom tror vi 
att nöjdheten bland samtliga intressenter blir högre om detta är tydligt. Det innebär inte 
att all information kommer att finnas i årsredovisningarna. Vi tror att det är naturligt att 
företagen ombeskriver vissa händelser, det vill säga håller sig givetvis till sanningen men 
ändå inte avslöjar allting. I annat fall skulle de riskera att skada företagets varumärke, 
kanske förtroende i vissa fall men även minska sin konkurrenskraftighet. Samtidigt är det 
av stor vikt att standardsättarna utger tydligare direktiv som grundas på väsentliga 
principer.  Ur ett etiskt perspektiv gynnar det redovisningen som helhet, då principer är 
bestämda och nästintill omöjliga att manipulera.  
 
Vi anser även att ifall företaget förutser att något skulle behöva förtydligas skall det 
göras. Det kan skapa irritation för en erfaren läsare som kan anse att informationen är 
överflödig men för en läsare med bristande kunskaper kan informationen vara väsentlig. 
Ifall detta eftersträvas skulle det medföra att man når ut till fler intressenter och på så vis 
skapar bättre kvalité i sin årsredovisning. Det skulle också leda till att fler intressenter får 
sitt behov av information i årsredovisningarna tillgodosett.     
 
Då ett företag väljer att forma öppenheten enligt teorin om begreppsram blir den mer 
anpassad efter organisationen. Eftersom företaget vid implementeringen av 
begreppsramen genomgår processen i att hitta syftet med redovisningen kommer den att 
vara mer anpassad och effektiv. Detta då redovisarna och revisorerna kommer att ha 
bättre förståelse för syftet med redovisningen.  
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Viktigast är att företaget vet vilka mål de har med sin redovisning samt att en viktig 
faktor är normgivarna och lagstiftarna.  
 

6.1 Framtida forskning 
 
Den här studien bygger på en undersökning av åtta företags årsredovisningar då det gäller 
öppenhet om informationsgivning av intäkter. Då studien gjorts utifrån årsredovisningar 
har möjligheten till inblick i hur företaget gått till väga vid erkännandet av intäkter varit 
begränsad. Vi anser att det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie där 
man studerar posten intäkter mer ingående, att man i den studien går djupare in på ämnet 
intäkter. Exempelvis genom intervjuer med företagen, vilket då ger mer insyn i företagets 
öppenhet då man får insyn i processen med erkännandet av intäkter. Det som skiljer i 
metoden är i så fall att man kompletterar textanalysen med en analys av en 
välgenomtänkt intervju med välformulerade frågor. Detta då öppenhet i annat fall kan 
vara svårt att studera i en intervju om frågorna inte är anpassade . Vi anser också att det 
vore intressant att göra en likande studie med infallsvinkel ifrån posten kostnad sålda 
varor.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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