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Sammanfattning  
 

Titel: Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder – En komparativ innehållsanalys av 

IFRS och GRI 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Julia Hansson och Pernilla Johansson  

 

Handledare: Fredrik Hartwig  

 

Datum: 2017 – januari  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra redovisningsstandarderna IFRS och GRI samt granska 

och analysera i vilken utsträckning de är principbaserade. Studien syftade även till att undersöka i 

vilken utsträckning standarderna är regelbaserade.  

 

Metod: Denna studie utgår från en hermeneutiks vetenskapstradition med en deduktiv ansats och en 

kvalitativ metod. Studiens empiriska material har hämtats från redovisningsstandarderna IFRS och 

GRI. Det insamlade materialet jämfördes mot tidigare forskning och teorier samt presenterades under 

kapitlet ”Resultat och analys”. Det insamlade materialet analyserades även, med hjälp av en 

komparativ innehållsanalys och en kodningsmanual, för att avgöra i vilken utsträckning standarderna 

är princip- och regelbaserade.  

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att alla standarder innehåller både principer och regler. 

De finansiella redovisningsstandarderna tenderar att i större utsträckning vara regelbaserade och 

hållbarhetsredovisningsstandarderna tenderar att i större uträckning vara principbaserade. Studiens 

slutsats lyder således att det inte går att kategorisera standarderna som antingen princip- eller 

regelbaserade. Båda standarderna befinner sig i en gråskala, där de i viss utsträckning, är både 

principbaserade och regelbaserade.  

 

Uppsatsens bidrag: Det teoretiska bidraget ger ytterligare belägg för att debatten huruvida 

standarderna kan anses vara princip- eller regelbaserade inte längre bör fortgå som tidigare. Det 

praktiska bidraget ger företag och standardanvändare en bättre förståelse för att standarderna inte är 



 

 

antingen princip- eller regelbaserade. Vilket skapar en medvetenhet i hur de bör tillämpa standarderna 

beroende på om de tenderar att vara mer eller mindre princip- eller regelbaserade.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning inom detta ämnesområde är att 

tillämpa denna studies tillvägagångssätt och forskningsfrågor på andra standarder, både inom IFRS 

och GRI men även inom andra normgivningsorgan. 

 

Nyckelord: principbaserade standarder, regelbaserade standarder, finansiell redovisning, 

hålbarhetsredovisning, IFRS, GRI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  
 

Title: Principles-based and rules-based accounting standards – A comparative content analysis of 

IFRS and GRI 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Authors: Julia Hansson and Pernilla Johansson 

 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

 

Date: 2017 - January 

 

Aim: The aim of this study was to compare the IFRS and GRI accounting standards as well as review 

and analyze to what extent they are principles-based. The study also aims to examine to what extent 

the standards are rules-based. 

 

Method: This study is based on a hermeneutic science tradition with a deductive approach and a 

qualitative method. The study's empirical data are collected from the IFRS and GRI accounting 

standards. The collected material was compared to previous research and theories and presented in 

the chapter “Results and analysis” The empirical data were also analyzed, using a comparative content 

analysis and coding manual, to determine to which extent the standards are principles-based and rules-

based. 

 

Results and Conclusion: Our results show that all standards contain both principles and rules. The 

financial accounting standards tend to be rules-based in greater occurrence, whereas sustainability 

reporting standards tend to be principles-based, in greater occurrence. The study therefore concludes 

that it is not possible to categorize the standards as either principles or rules. Both standards are in a 

gray scale, where they, to some extent, both are principles- and rules-based. 

 

Contributions of the thesis: The theoretical contribution provides further evidence that the debate 

whether the standards can be considered principles- or rules-based no longer should be continued as 

before. The practical contribution gives companies and standards users a greater understanding 

regarding that standards are not either principles- or rules-based. That creates an awareness of how 



 

 

they should apply the standards depending on if they tend to be more or less principles- or rules-

based. 

Suggestions for further research: A proposal for further research in this subject is to apply this 

study’s approach and research questions on other standards, both in IFRS and GRI but also in other 

standards organizations.  

 

Keywords: Principles-based standards, rules-based standards, financial accounting, sustainability 

accounting, IFRS, GRI. 
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1. Inledning  
 

Det inledande kapitlet presenterar en bakgrund till finansiella redovisningsstandarder, 

hållbarhetsredovisningsstandarder samt principbaserade och regelbaserade 

redovisningsstandarder. Det inkluderar en problematisering som mynnar ut i arbetets 

frågeställningar, syfte och avgränsning. Avslutningsvis presenteras arbetets disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
 

För endast trettio år sedan förekom det hundratals standarder nationellt som användes vid 

upprättandet av finansiell redovisning. Dessa standarder fokuserade främst på de enskilda ländernas 

förutsättningar och behov skriver Marton, Lumsden, Lundqvist och Pettersson (2012). Således har 

det uppstått stora skillnader i företags redovisningar mellan olika länder. År 2005 införde Europeiska 

Unionen (EU) en förändring där de beslutade att alla medlemsländer i EU skulle övergå från att 

använda regelbaserade nationella redovisningsstandarder till att använda internationella 

principbaserade redovisningsstandarder enligt Deegan och Unerman (2011). Dessa principbaserade 

standarder benämns International Financial Reporting Standards (IFRS) och syftar till att vara ett stöd 

vid upprättandet av finansiella redovisningar menar Deegan och Unerman (2011). Det blev allt 

viktigare att kunna jämföra de finansiella redovisningarna internationellt. Till följd av detta påstår 

Bradshaw och Miller (2008) att normgivare och tillsynsmyndigheter strävar efter att harmonisera 

redovisningsstandarder med målet att skapa en uppsättning redovisningsstandarder av hög kvalitet 

som ska tillämpas över hela världen. Detta för att de tidigare redovisningsstandarderna bidrar till 

skillnader i de finansiella redovisningarna. 

 

IFRS fastställs och utvecklas av International Accounting Standards Board (IASB) och dessa två 

normgivningsorgan etablerades år 2001. Financial Accounting Standards Board (FASB) är USA:s 

motsvarighet till den internationella organisationen IASB och enligt IFRS (2016) utvecklar de dem 

regelbaserade standarderna U.S. GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles). 

Dessa två normsättare, IASB och FASB, har idag ett stort internationellt inflytande på de finansiella 

redovisningarna skriver Marton et al. (2012). Alexander och Jermakowicz (2006) hävdar att dessa 

tidigare nämnda normgivningsorgan, IFRS och U.S. GAAP, finns som stöd vid upprättandet av 

finansiella redovisningar. Eftersom dessa två normgivningsorgan motsvarar principbaserade och 

regelbaserade redovisningsstandarder skapar detta vissa skillnader i redovisningarna. Enligt 

Alexander och Jermakowicz (2006) är IFRS uppbyggt av principer utan tolkningar, vilket gör att 

standardanvändarna måste tolka och göra egna bedömningar vid tillämpningen av standarderna. Till 
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skillnad från U.S. GAAP som är regelbaserade standarder och som ger striktare direktiv till 

standardanvändarna om hur tillämpningen av standarderna ska gå till skriver Carmona och Trombetta 

(2008) samt Bradbury och Schröder (2012).  

 

En växande trend inom redovisning för företag är hållbarhetsredovisning och enligt Moroney och 

Trotman (2016) har denna typ av redovisning ökat markant under de senaste åren. Till en början fick 

hållbarhetsredovisningarna vara en del av de finansiella redovisningarna, men under de senaste åren 

har hållbarhetsredovisningarna istället upprättats separat och särskiljer sig numera från de finansiella 

redovisningarna. Allt fler intressenter väljer att engagera sig i företags hållbarhetsredovisningar. 

Azevedo, Carvalho, Ferreira och Matias (2016) påstår att företag som upprättar 

hållbarhetsredovisningar uppnår konkurrensfördelar gentemot andra företag. 

 

Deegan och Unerman (2011) hävdar att det finns brister i de finansiella redovisningarna, vilket är att 

fånga upp de sociala och miljömässiga effekterna inom företag. För att åtgärda dessa brister skapades 

och utvecklades Global Reporting Initiative (GRI). GRI besitter en dominerande ställning inom 

hållbarhetsredovisning och enligt Jones, Comfort och Hillier (2016) använder majoriteten av de 

företag som hållbarhetsredovisar GRI:s standarder och dess senaste version, G4. GRI anses vara 

principbaserade standarder som finns tillgängliga för företag vid upprättande av 

hållbarhetsredovisningar beskriver GRI (2016). Hållbarhetsredovisning förväntas utvecklas 

ytterligare framöver, för att tydligt och öppet kunna kommunicera hållbarhetsfrågor behövs ett 

internationellt ramverk för innehåll, nyckeltal och konsekvent språk. GRI:s mål är att möta detta 

behov genom att tillhandahålla ett accepterat och trovärdigt ramverk för hållbarhetsredovisning, som 

kan tillämpas av alla företag oavsett bransch, geografisk hemvist och storlek menar GRI (2013a).  

 

Rusu (2012) hävdar att i det gemensamma ramverket för finansiell redovisning av IASB och FASB 

finns grundläggande egenskaper i form av aktualitet och trogen representation samt strävan efter 

kvalitetsegenskaperna jämförbarhet, verifierbarhet, relevans och begriplighet. Likaså inom 

hållbarhetsredovisningsstandarderna GRI finns kvalitetskrav som är snarlika de finansiella 

redovisningarna, dessa är enligt Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz (2014) jämförbarhet, 

försiktighet, aktualitet, tydlighet och tillförlitlighet.  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Chua och Taylor (2008) hävdar att utvecklingen av att använda en enda standard, IFRS, är en snabbt 

växande trend. Carmona och Trombetta (2008) och Hodgdon, Hughes och Street (2011) håller med 

och påstår att IFRS erhåller internationellt godkännande och global användning. Främst på grund av 

att de är principbaserade standarder, vilket medför öppenhet och flexibilitet. Deegan och Unerman 

(2011) argumenterar mot Carmona och Trombetta (2008) och Hodgdon et al. (2011) och påstår istället 

att det blir en begränsning i det globala godkännandet. USA som representerar världens största 

kapitalmarknad, väljer att inte använda standarderna IFRS, utan fortsätter att använda de 

regelbaserade standarderna U.S. GAAP. Anledningen till att USA är ovilliga till att acceptera IFRS 

påstår Deegan och Unerman (2011) är motivet att det blir en övergång från regelbaserade standarder 

till principbaserade standarder. Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006) talar också mot en enda 

uppsättning av principbaserade standarder, författarna menar att det skulle leda till att 

standardanvändarnas egna bedömningar resulterar i olika tolkningar och redovisningar för likartade 

transaktioner. Vilket skulle medföra att redovisningarna är mindre jämförbara.  

 

Det är aktuellt att debattera om standarder kan anses vara princip- eller regelbaserade samt varför. 

Jones et al. (2016), Fernandez-Feijoo et al. (2014) och Fonsceca, McAllister och Fitzpatrick (2012) 

pekar ut GRI som principbaserade standarder. Samtidigt som IFRS också pekas ut för att vara 

principbaserade standarder enligt Chua och Taylor (2008), Carmona och Trombetta (2008) samt 

Deegan och Unerman (2011). Schipper (2003) diskuterar i sin studie varför U.S. GAAP anses vara 

regelbaserade standarder när författaren själv påstår att standarderna är principbaserade. Vidare 

menar Shipper (2003) att U.S. GAAP är baserat på principer från FASB:s ramverk och att det är 

antalet ”bright-lines” i standarderna som gör att de uppfattas som regelbaserade standarder. Därmed 

återfinns det sällan eller aldrig ”bright-lines” i de principbaserade standarderna påstår Bennett, 

Bradbury och Prangnell (2006). Bradbury och Schröder (2012) påstår att U.S. GAAP är regelbaserade 

medan IFRS är principbaserade. Vidare skriver författarna att oavsett om standarderna är princip- 

eller regelbaserade är det bra att veta, annars kan en skandal likt Enron inträffa igen, vilket även 

Benston et al. (2006) håller med om. Bennett et al. (2006) menar att skillnaden av definitionen mellan 

principbaserade och regelbaserade standarder inte är bestämd och att detta medför en mängd olika 

tolkningar. Vilket har lett till att det utförts mycket tidigare forskning inom detta område. Donelson, 

Mcinnis och Mergenthaler (2016) menar att U.S. GAAP är regelbaserade standarder därför att det 

finns ett starkt samband mellan komplexitet och regelbaserade standarder. 
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Nelson (2003) hävdar att de finansiella redovisningsstandarderna bör ses ur ett sådant perspektiv att 

de är mer eller mindre regelbaserade snarare än att urskilja de som princip- eller regelbaserade. Vidare 

hävdar Nelson (2003) att regler kan öka noggrannheten i redovisningarna vilket gör att normgivarna 

lyckas kommunicera sina behov och det minskar svagheten som kan leda till dåliga beslut. Dock 

argumenterar Nelson (2003) även mot regler då författaren påstår att regler kan leda till överdriven 

strukturering och komplexitet. Innan fastställningen om standarderna är mer eller mindre 

regelbaserade bör det fastställas om standarderna är baserade på den lämpligaste principen menar 

Nelson (2003). Nobes (2004), Nelson (2003) och Shipper (2003) påstår vidare att regler inte bör 

existera om det inte uppfyller någon funktion och bör snarare hållas till det minimum som krävs inom 

varje redovisningsområde. 

 

Bennett et al. (2006) påstår att skillnaden mellan principbaserade standarder och regelbaserade 

standarder är en gråskala som inte går att definiera, vilket leder till en mängd egna tolkningar vid 

användandet av olika normgivningsorgan. Bennett et al. (2006) menar att standarder innehåller både 

principer och regler, väldigtledes bör standarderna inte klassificeras som antingen eller. Trots detta 

påstår Bennett et al. (2006) att U.S. GAAP är regelbaserade standarder och IFRS är principbaserade 

standarder. Bradbury och Schröder (2012) samt Benston et al. (2006) stödjer Bennetts et al. (2006) 

argumentering och påstår vidare att regelbaserade standarder innehåller en högre nivå av exakthet, 

vilket betyder att de är mer detaljerade, komplexa och utförliga. Bradbury och Schröder (2012) 

argumenterar i sin studie för att det finns skillnader mellan standarder som tenderar att i större 

utsträckning vara principbaserade kontra regelbaserade. Bradbury och Schröder (2012) menar att 

regelbaserade standarder, till skillnad från principbaserade standarder, innehåller fler regler, kräver 

färre egna bedömningar från standardanvändarna, innehåller fler ”bright-lines” samt är mer utförliga 

och komplexa.  

 

Det finns tidigare forskning som studerar jämförelser mellan olika standarder och normgivningsorgan 

inom finansiell redovisning, för att ta reda på i vilken utsträckning de är principbaserade och 

regelbaserade standarder. I tidigare forskning är det oftast IASB och FASB som utgör faktorerna i 

jämförandet. Något som är mindre utforskat är hur principbaserade finansiella redovisningsstandarder 

förhåller sig till eller skiljer sig från principbaserade hållbarhetsredovisningsstandarder. Detta anses 

vara viktigt och aktuellt då hållbarhetsredovisning utgör en mycket viktig del inom företags 

redovisningar idag. Därför har denna studie valts att upprättas, för att utföra en jämförande analys av 

standarderna IFRS och GRI.  
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Förutsättningen i denna studie är att både IFRS och GRI är principbaserade standarder och således 

avser detta arbete att ta reda på i vilken utsträckning de är principbaserade och regelbaserade. Med 

avstamp i tidigare forskning och teorier avser denna uppsats att granska och analysera principbaserade 

standarder. Med utgångspunkt i problemdiskussionen formuleras två forskningsfrågor som ligger till 

grund för denna studie. Forskningsfrågorna studeras samt besvaras under arbetets gång.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

1. I vilken utsträckning är IFRS och GRI principbaserade? 

2. I vilken utsträckning är IFRS och GRI regelbaserade? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att jämföra redovisningsstandarderna IFRS och GRI samt granska och 

analysera i vilken utsträckning de är principbaserade. Studien syftar även till att undersöka i vilken 

utsträckning standarderna är regelbaserade.  

 

1.5 Avgränsning 
 

Studien avgränsas till den svenska versionen av redovisningsstandarderna IFRS, utgivna 2012, och 

GRI G4 med originalspråket engelska, utgivna 2013. Ur dessa redovisningsstandarder väljs två 

standarder från IFRS ut som är IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och IAS 19 Ersättning till 

anställda och två standarder från GRI, vilka är G4 1 – 2 Strategi och Analys samt G4 24 – 27 

Intressenter. Ytterligare en avgränsning inom IAS 19 sker då denna standard innehåller 160 stycken 

standarder, vilket är betydligt fler än vad de resterande tre standarderna innehåller. För att göra en 

rättvis jämförelse väljs därför 40 stycken standarder ut i IAS 19 medan de andra standarderna jämförs 

i sin helhet. En sista avgränsning sker där alla bilagor och exempel i standarderna väljs att inte 

analyseras. Figur 1 ger en översikt och presenterar valda standarder som undersöks i denna studie. 

 

 

  

IFRS

• IFRS 1.1-40

IAS  

• IAS 19.1-40

G4

• G4 - 1 

• G4 - 2

G4

• G4 - 24

• G4 - 25

• G4 - 26

• G4 - 27

Figur 1: Presentation av valda standarder, egen illustration. 
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1.6 Arbetets disposition  
 

Här presenteras arbetets disposition och hur arbetet är uppbyggt med en kort beskrivning för varje 

kapitel som utgör studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori

• Här presenteras tidigare forskning och den problematik som ligger till grund för 
studiens syfte och relevans. 

Metod

• I metodkapitlet redogörs studiens vetenskapliga förhållningssätt och studiens 
tillvägagångssätt.  

Resultat 
och analys

• I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som också analyseras och jämförs. 
Här framställs även de resultat som studien medför. 

Diskussion

• Under detta kapitel sker en diskussion och en jämförelse av studiens resultat, tidigare 
forskning och teorier.   

Slutsats

• I slutsatsen sammanställs undersökningens syfte med det empiriska resultatet och 
studiens bidrag. Här presenteras även förslag till fortsatt forskning. 

Figur 2: Presentation av studiens disposition, egen illustration.  
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2. Teori  
 

För att få en djupare förståelse för studiens syfte presenteras finansiella redovisningsstandarder och 

hållbarhetsredovisningsstandarder samt dess ramverk i följande kapitel. Vidare framställs 

principbaserade och regelbaserade standarder utifrån tidigare forskning. Detta utgör ramen som 

används för att i empirin och analysen i denna studie genomföra en komparativ innehållsanalys. 

  

2.1 Finansiella redovisningsstandarder 
 

Nobes och Stadler (2015) hävdar att redovisning har genomförts i årtusenden utan att inse behovet av 

att erhålla ett ramverk som anger betydelsefulla definitioner, begrepp och mål. Även när finansiell 

redovisning blev lagstadgad i flera länder menar Nobes och Stadler (2015) att redovisningarna 

upprättades utan något ramverk. Det var inte förrän på 1970-talet som grundläggande begrepp och 

principer framställdes och kom att utvecklas till de fyra kvalitativa egenskaperna inom de finansiella 

redovisningarna. Dessa fyra kvalitativa egenskaper är enligt Nobes och Stadler (2015) relevans, 

jämförbarhet, tillförlitlighet och begriplighet. Pelger (2016) beskriver att de existerande ramverken 

som finns inom de finansiella redovisningarna är tänkt att fungera som riktlinjer för företag vid 

framställandet av finansiella redovisningar. Rusu (2012) hävdar också att de kvalitativa egenskaperna 

hos de finansiella redovisningarna är de grundläggande egenskaperna som gör nytta i de lämnade 

finansiella redovisningarna.  

 

Syftet med finansiell redovisning är enligt Alexander och Nobes (2010) att ge finansiell information 

till olika intressenter så som ledare, investerare, banker, anställda, leverantörer, kunder, regeringen 

och allmänheten. Olika intressenter kräver ibland olika typer av information. Petaibanlue, Walker, 

och Lee (2015) håller med Alexander och Nobes (2010) och menar att syftet med finansiell 

redovisning är att skapa nytta för informationsmottagarna för att i gengäld indirekt skapa nytta för 

det egna företaget. 

2.1.1 International Accounting Standards Board (IASB) 

 

International Accounting Standards Board (IASB) är en oberoende internationell organisation som 

syftar till att förbättra kvaliteten inom internationell finansiell redovisning skriver IFRS (2016). 

Organisationen avser också att arbeta för en internationell överensstämmelse av 

redovisningsstandarder. IFRS (2016) understryker vikten av att företag har ett nära samarbete och 

engagemang med intressenter, investerare, analytiker, myndigheter, företagsledare samt 

redovisningsexperter runt om i världen. IASB är organiserade under IFRS Foundation som är en 
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oberoende privatägd och icke vinstdrivande organisation vars arbete är att tillfredsställa allmänhetens 

intresse inom finansiell redovisning. Rättssäkerhet är utformad för att hålla normgivningen oberoende 

från särintressen samtidigt som den försäkrar redovisning gentemot intressenterna runt om i världen 

skriver IFRS (2016).  

 

Pelger (2016) definierar IASB:s ramverk som organisationens värdering av användbarhet, det vill 

säga nyttan av bokföringsuppgifter för finansiella bedömningar av framtida kassaflöden, som det enda 

syftet med de finansiella redovisningarna. Målet för IASB är att, för allmänhetens intresse, utveckla 

en enda uppsättning av standarder med hög kvalitet. Dessa ska vara lättbegripliga och genomförbara 

samt internationellt accepterade enligt Hodgdon et al. (2011).  

2.1.2 International Financial Reporting Standards (IFRS) 

 

IFRS är en oberoende, privatägd och icke vinstdrivande organisation och företräder standarderna som 

benämns IFRS och IAS (International Accounting Standards) skriver IFRS (2016). Organisationens 

arbete är att verka i allmänhetens intresse genom att främja förtroende, tillväxt och långsiktig 

ekonomisk stabilitet inom den internationella ekonomin. IFRS ska ge transparens, effektivitet och 

ansvar till den finansiella marknaden världen över skriver IFRS (2016). Claudia och Munteanu (2014) 

skriver att IFRS är ett verktyg som företag använder sig av när de upprättar finansiella redovisningar. 

Vidare skriver Claudia och Munteanu (2014) att IFRS ska hjälpa företag att redovisa nuvarande och 

potentiella investeringar samt att fungera som ett stöd för att göra ekonomiska beslut. Enligt Carmona 

och Trombetta (2008) är dessa standarder principbaserade istället för regelbaserade och författarna 

poängterar att principbaserade standarder medför en öppenhet och flexibilitet. Hodgdon et al. (2011) 

hävdar också att IFRS är principbaserade standarder, vilket enligt författarna innebär att det finns mer 

utrymme för tolkningar och egna bedömningar från standardanvändarna. Även om IFRS upprättas 

för att höja och förbättra kvaliteten och jämförbarheten på redovisningarna, visar empirisk data endast 

på indirekta och blandade fördelar av jämförbarhetens existens hävdar Petaibanlue et al. (2015). 

 

År 2001 ombildades IASC (International Accouting Standards Committee) till IASB, där 

omstrukturering och förändrade mål bidrog till ombildningen skriver Marton et al. (2012). IASC har 

givit ut 41 standarder som benämns IAS. De standarder som utvecklas efter 2001 baseras på de 

tidigare standarderna IAS, som IASB ger ut och benämns som IFRS. Marton et al. (2012) beskriver 

att IASB:s avsikt är att utveckla redovisningsstandarder som är principbaserade och inte 

regelbaserade. En normgivning som är principbaserad ger ingen definitiv vägledning för hur 

standarderna ska användas skriver Marton et al. (2012). Vidare nämner författarna att företag själva 
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ska utföra professionella tolkningar och bedömningar för att upprätta redovisningar efter 

standarderna. Det finns däremot få exempel på hur standarderna ska komma att användas menar 

Marton et al. (2012).  

2.1.3 IFRS ramverk 

 

Ocansey och Enahoro (2014) beskriver IFRS som en enda uppsättning av internationellt accepterade 

redovisningsstandarder med hög kvalitet, vars syfte är att förbättra jämförbarheten inom de finansiella 

redovisningarna världen över. IFRS förbättrar jämförbarheten av finansiell information, förbättrar 

investeringsbeslut samt säkerställer en optimal fördelning av resurser skriver Ocansey och Enahoro 

(2014). Några som talar mot detta är Wüstermann och Wüstermann (2010) som menar att 

principbaserade standarder, som IFRS, leder till sämre jämförelser mellan redovisningarna på grund 

av standardanvändarnas egna tolkningar och bedömningar.  

 

Nobes och Stadler (2015) lyfter fram ett antal kvalitativa egenskaper inom IFRS ramverk och dessa 

är enligt författarna relevans, begriplighet, jämförbarhet, tillförlitlighet, aktualitet och verifierbarhet. 

Även Rusu (2012) definierar några kvalitativa egenskaper inom ramverket och dessa är, likt Nobes 

och Stadler (2015), begriplighet, tillförlitlighet, jämförbarhet och relevans. Dessa kvalitativa 

egenskaper är principer som bildar IFRS ramverk och de syftar till att göra informationen i finansiella 

redovisningar användbar för intressenterna och standardanvändarna. Ramverket beskriver syftet med 

den finansiella redovisningen och fungerar även som vägledning för att förstå och tolka standarderna 

skriver FAR (2012). 

 

Begreppet begriplighet definierar Rusu (2012) som att informationen i de finansiella redovisningarna 

ska vara lättillgängliga och lättbegripliga för att ge möjlighet till användarna och intressenterna att ta 

del av redovisningarna. Tillförlitlighet är information som inte har några element som kan leda till 

feltolkningar. Detta för att användarna ska kunna lita på att redovisningarna ger en trovärdig 

framställning av transaktioner och andra händelser (Ibid.). För att presenterad finansiell information 

ska vara tillförlitlig är villkoren att informationen är neutral och fullständig menar Rusu (2012). 

Jämförbarhet kan delas in i två dimensioner enligt Rusu (2012) och de omfattar jämförbarhet över 

tiden och jämförbarhet internationellt av de finansiella redovisningarna, främst mellan företag. Den 

fjärde egenskapen, relevans, förknippas med komplexa situationer som uppfattas relevanta, dessa 

presenteras i de finansiella redovisningarna. Rusu (2012) menar alltså att information som är 

användbar bör vara relevant samt att information är relevant när den påverkar ekonomiska beslut.  
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2.2 Hållbarhetsredovisningsstandarder 
 

Till skillnad från de finansiella redovisningsstandarderna är hållbarhetsredovisningsstandardernas 

historia inte lika lång. Cunningham, Fagerström och Hassel (2011) skriver att det närmare bestämt 

var för ungefär 30 år sedan den första banbrytande rapporten angående hållbarhetsredovisning 

uppstod. Denna rapport kom att kallas Brundtlandsrapporten. Författarna Cunningham et al. (2011) 

nämner ett välkänt citat från rapporten som lyder enligt nedan och anses vara startskottet för 

hållbarhetsredovisning.  

 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Cunningham et al. (2011, s. 98).  

 

Hållbarhetsredovisningsstandarderna utvecklas enligt Azevedo et al. (2016) för att dagens företag 

står inför nya utmaningar där intressenter inte enbart förväntar sig att företag ska prestera ekonomiskt. 

Utan att företag även tar miljömässigt och socialt ansvar. Därför menar författarna att företag idag 

skiftar från att endast ha ett konventionellt ekonomiskt perspektiv till att ha en affärsmodell som även 

grundar sig i de tre av varandra beroende och sammanhängande komponenterna. Dessa beskriver 

Azevedo et al. (2016) som samhället, miljön och ekonomin. 

2.2.1 Global Reporting Initiative (GRI) 

 

Standarderna som utvecklas för att agera stöd för företag inom hållbarhetsredovisningar är GRI. GRI 

bildades år 1997 i Boston i USA, och har som ambition att vara ett icke vinstdrivet, internationellt 

normgivningsorgan med standarder för hållbarhetsredovisningar skriver GRI (2016). GRI (2016) ska 

hjälpa företag, myndigheter och andra att kommunicera effekterna på verksamheten av kritiska 

hållbarhetsfrågor. Exempel på dessa hållbarhetsfrågor är mänskliga rättigheter, korruption och 

klimatförändringar skriver GRI (2016).  

 

Willis (2003) och Jones et al. (2016) beskriver att GRI:s huvudsyfte är att utveckla och höja 

standarderna på hållbarhetsredovisningarnas metoder och detta ska resultera i utvecklingen av 

ramverk och standarder. GRI arbetar för att deras standarder ska motsvara samma nivå som de 

finansiella redovisningarnas standarder inom granskning, beslutsamhet, jämförbarhet och allmän 

acceptans hävdar Willis (2013). Vid uppstarten av GRI ansåg Willis (2003) att det skulle krävas ett 

stort internationellt engagemang för att lyckas och för att uppnå framgång med detta projekt. Willis 

(2003) skriver att företag som upprättar hållbarhetredovisningar har stor användbarhet och nytta av 
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att använda GRI:s ramverk. På detta sätt kan företag förbättra och höja kvaliteten på informationen 

angående de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna i företag. Willis (2003) beskriver att 

GRI:s syfte med hållbarhetsredovisningarna är att öka jämförbarheten mellan företag, öka 

acceptansen samt öka kvaliteten. 

 

Enligt Jones et al. (2016) är GRI G4 principbaserade standarder eftersom de erhåller ett antal 

kvalitativa egenskaper som transparens, relevans, aktualitet och tydlighet. Några andra forskare som 

håller med Jones et al. (2016) är Fonseca et al. (2012) som hävdar att hela GRI är framställt av 

principer som syftar till att ge vägledning vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Även 

Schippers (2003) beskrivning av principbaserade standarder ger indikation på att GRI är 

principbaserade. Men författaren menar att principbaserade standarder lika väl kan vara 

regelbaserade, vilket gör det intressant att i denna studie analysera i vilken utsträckning GRI är 

principbaserade och regelbaserade. Tschopp och Nastanski (2014) undersöker harmoniseringen av 

tre olika hållbarhetsredovisningsstandarder, däribland GRI. Även Tschopp och Nastanski (2014) 

pekar ut GRI som principbaserade standarder, vars syfte är att bli lika jämförbara och framstå som en 

lika viktig rutin i företags redovisningar som de finansiella redovisningarna. 

2.2.2 Utvecklingen av GRI 

 

G1 är de första standarderna som upprättades och de anpassar finansiella redovisningar till mer 

hållbara redovisningar som inkluderar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter skriver Jones 

et al. (2016). Hållbarhetsredovisningarna utvecklades och G2 ersatte G1, alla standarder i G2 sågs 

som avgörande när redovisningarna skulle presentera en balanserad och resonlig bild av de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna. G3 innehåller tre uppsättningar av upplysningar 

som företag ska ta hänsyn till för att öka transparensen i redovisningarna enligt GRI (2016). En 

uppgradering av G3 sker och G3.1 lanserades för att förbättra vägledningen för lokala 

samhällseffekter, mänskliga rättigheter och jämställdhet. G3.1 redogör också för hur innehållet i 

hållbarhetsredovisningar ska se ut skriver GRI (2016).  

 

Det senaste GRI har utformat är standarderna G4 som upprättades år 2013 och de innehåller 

uppdaterade standarder, dessa fokuserar framförallt på väsentlighetsprincipen skriver GRI (2013a). 

Den nya versionen G4 är inte en standard som företag måste följa ännu, utan är enbart riktlinjer att 

förhålla sig till. Detta hävdar Jones et al. (2016) bidrar till att de kan följas och tolkas på olika sätt för 

standardanvändare, speciellt eftersom GRI anses vara principbaserad. Enligt GRI (2013a) ska de 
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företag som följer GRI:s ramverk redovisa resultat utifrån företags hållbarhetsaspekter, åtaganden 

och strategier som bakgrund. 

 

 

 

2.2.3 GRI:s ramverk  

 

GRI:s ramverk består av principer som dels syftar till att beskriva processen som ska tillämpas för att 

identifiera vilket innehåll redovisningen bör ha för att inkludera företagets aktiviteter, påverkan, 

materiella förväntningar och intressen från intressenter. Principerna syftar även till att säkerställa att 

kvaliteten på innehållet i hållbarhetsredovisningarna når upp till en accepterad nivå enligt GRI 

(2013a). Det är viktigt att hålla en bra kvalitet på redovisningarna för att möjliggöra att åsikter och 

rimliga bedömningar från investerare och intressenter lyfts fram. För att kunna vidta lämpliga 

åtgärder vid tvetydigheter skriver GRI (2013a). Alla principer är avgörande för att uppnå transparens 

i redovisningarna. GRI:s ramverk består därför av principerna; intressenter, hållbarhet, väsentlighet 

och fullständighet för att kunna identifiera innehållet i redovisningarna. Samt principerna; balans, 

jämförbarhet, försiktighet, aktualitet, tydlighet och tillförlitlighet, likt IFRS, för att säkerställa 

kvaliteten i redovisningarna, enligt GRI (2013a).  

 

Transparens är ett begrepp som har stark koppling till både finansiell redovisning och 

hållbarhetsredovisning, särskilt till hållbarhetsredovisningar, skriver Fernandez-Feijoo et al. (2014). 

Vidare menar författarna att GRI definierar transparens genom dessa principer: balans, jämförbarhet, 

försiktighet, aktualitet, tydlighet och tillförlitlighet. Medan Dando och Swift (2003) argumenterar för 

att transparens i hållbarhetsredovisningar uppstår när företag känner ett stort självförtroende kring 

deras åtaganden i hållbarhetsredovisningar. Dando och Swift (2003) menar även att lyhördhet, 

lärande, innovation, ansvarstagande, kritiskt tänkande och öppenhet leder till transparens i 

hållbarhetsredovisningar.  

 

För att uppnå en bra kvalitet i hållbarhetsredovisningarna måste företag förhålla sig till samma 

principer som för att vara transparenta, det vill säga; balans, jämförbarhet, försiktighet, aktualitet, 

tydlighet och tillförlitlighet skriver GRI (2013a). Principen balans står för att företag bör reflektera 

G1 G2 G3 G3.1 G4

Figur 3: Utveckling av GRI:s standarder, egen illustration. 
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både positiva och negativa aspekter av verksamhetens prestation för att ge en rättvisande bild över 

företagets helhetsprestation skriver Fernandez-Feijoo et al. (2014). Vidare menar Fernandez-Feijoo 

et al. (2014) att jämförbarhet står för att företag ska redovisa och presentera information konsekvent 

så att intressenter kan analysera och jämföra förändringar över tid. Redovisningen ska vara försiktig 

genom att vara korrekt och väl detaljerad. Aktualitet betyder att företag bör redovisa kontinuerligt 

vilket betyder att redovisningen sker i rätt tid hävdar Fernandez-Feijoo et al. (2014). 

Tydlighetsprincipens syfte är att redovisningen ska vara lättförståelig på ett sätt som gör att 

intressenter kan förstå den. Tillförlitlighet står för att redovisningen ska framställas på ett sådant sätt 

som gör det lätt för intressenter att testa väsentligheten i rapporten menar Fernandez-Feijoo et al. 

(2014).  

 

Boiral och Henri (2015) skriver att jämförbarhet är en av de viktigaste principerna i GRI:s ramverk. 

Jämförbarheten är viktig för att kunna rangordna och jämföra företags olika hållbarhetsredovisningar, 

för att i nästa steg se vilka företag med dess hållbarhetsredovisningar som utmärker sig. 

Jämförbarhetsprincipen tas dock för givet allt för ofta och får inte lika stor plats i redovisningarna 

som den bör för att kunna göra en bra jämförelse menar Boiral och Henri (2015). Författarna beskriver 

att GRI:s välstrukturerade ramverk bör underlätta jämförbarheten i hållbarhetsredovisningar. Det är 

omöjligt att mäta och jämföra hållbarhetsprestanda som upprättas efter GRI:s riktlinjer och efter det 

klassificera olika företag som bättre eller sämre. De största orsakerna till varför jämförbarheten inte 

fyller sin funktion är enligt Boiral och Henri (2015) för att den är oklar, tvetydig, tillåter frigörande 

av kvalitativa och ojämförbara data samt har ett ospecifikt innehåll och framhäver de positiva 

effekterna.  

 

2.3 Tidigare forskning  
 

Nedan presenteras tidigare forskning kring skillnader mellan principbaserade och regelbaserade 

standarder. Vidare framställs karakteristiska egenskaper för både principbaserade och regelbaserade 

standarder under varsin rubrik. Dessa rubriker utgör ramen som används i innehållsanalysen och 

ytterligare i empirin och analysen.  

2.3.1 Skillnader mellan princip- och regelbaserade standarder 

 

Redovisningsstandarder kan i större utsträckning kategoriseras och urskiljas som antingen 

principbaserade eller regelbaserade standarder. Carmona och Trombetta (2008) hävdar att de 

principbaserade standarderna kan vara en stor fördel att använda för att få insikt och förståelse i 

företags ekonomiska situationer. Principbaserade standarder anses innehålla mer mångsidighet än de 
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motsvarande regelbaserade standarderna. Bradbury och Schröder (2012) hävdar att de 

principbaserade standarderna har färre regler, istället krävs mer professionell bedömning av 

standardanvändarna, vilket även Walker (2007) håller med om. Cohen, Krishnamoorthy, Peytcheva 

och Wright (2013) skriver att öppenhet och utrymme för egna tolkningar i principbaserade standarder 

leder till att standardanvändarna fokuserar mer på den ekonomiska sakfrågan. Därmed menar Cohen 

et al. (2013) att standardanvändarna som tillämpar principbaserade standarder är mer benägna att 

begränsa aggressiv redovisning än användare som tillämpar regelbaserade standarder. De 

regelbaserade standarderna anses istället ligga på en högre nivå av exakthet, med andra ord tycker 

Bradbury och Schröder (2012) att de anses vara mer detaljerade, utförliga och komplexa. Hodgdon 

et al. (2011) och Walker (2009) håller med Carmona och Trombetta (2008) samt Bradbury och 

Schröder (2012) och hävdar att de regelbaserade standarderna ger tydliga riktlinjer och vägledningar 

för hur redovisningarna ska upprättas till skillnad från de principbaserade standarderna.  

 

Bennett et al. (2006) hävdar att skillnaderna mellan principbaserade och regelbaserade standarder inte 

är helt definierade och ligger till grund för en mängd olika tolkningar. Ändå uppfattas FASB som 

regelbaserade standarder och IASB som principbaserade standarder menar Bennett et al. (2006). 

Bradbury och Schröder (2012) samt Benston et al. (2006) hävdar likt Bennett et al. (2006) att FASB:s 

standarder U.S. GAAP är regelbaserade standarder. Bradbury och Schröder (2012) hävdar även att 

IASB:s standarder IFRS är principbaserade inom de finansiella redovisningarna, detta framkommer 

i författarnas slutsats. Hlaciuc, Grosu, Socoliuc, och Maciuca (2014) argumenterar också för att det 

finns skillnader mellan IFRS och U.S. GAAP som standarder. Även Yurisandi och Puspitasari (2015) 

argumenterar för att IFRS är principbaserade standarder, författarna poängterar att det medför en ökad 

flexibilitet för företag som använder IFRS. Detta kan i sin tur ge företag möjligheten att välja rätt 

redovisningsprincip och uppskattningar för företaget. Dock anser Yurisandi och Puspitasari (2015) 

att användningen av principbaserade standarder, med mer flexibilitet, också kan leda till en ökad risk 

för företag att bedöma ledningen och resultathanteringen fel samt att snedvridningar vid affärer kan 

uppstå.  

 

Tschopp och Nastanski (2014) menar att regelbaserade standarder, exempelvis U.S. GAAP kanske 

inte är lämpliga att använda i alla länder. Precis som att principbaserade standarder, exempelvis IFRS, 

inte heller passar in i alla länders sociala, politiska och ekonomiska situationer. Vidare menar 

Tschopp och Nastanski (2014) att principbaserade och regelbaserade standarder utmärker sig på olika 

sätt och därför bör länder välja vilka standarder som passar deras nation bäst. Om ett företag upprättar 

en redovisning utifrån regelbaserade standarder skiljer den sig från en redovisning som upprättas med 
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principbaserade standarder skriver Dennis (2008). Vilket innebär att jämförelsen mellan 

redovisningarna är svår att framställa. Dennis (2008) menar vidare att det finns en lösning på detta 

problem, vilket är att endast använda de principbaserade standarderna. Författaren hävdar att det finns 

en enighet kring att de principbaserade standarderna är de mest lämpade, vilket även Dennis (2008) 

argumenterar för i sin studie. Utmärkande för principbaserade standarder är enligt Marton et al. 

(2012) definitionen av begrepp och principer inom redovisningen, det vill säga kvalitativa principer. 

I motsats till de regelbaserade redovisningsstandarderna där fokus är kvantitativa principer, och att 

reglera kvantitativt uttryckta mått. Ytterligare en skillnad mellan princip- och regelbaserade 

standarder menar Walker (2007) är att de principbaserade standarderna bygger på 

standardanvändarnas egna professionella bedömning och att regelbaserade standarder i större 

utsträckning talar om för standardanvändarna vad de ska göra i olika situationer.  

 

Haverty (2006) undersöker i sin studie finansiella redovisningar i ett antal företag i Kina och USA. 

Enligt Haverty (2006) har dessa två länder vitt skilda redovisningssystem, företag i Kina tillämpar 

principbaserade standarder och företag i USA tillämpar regelbaserade standarder. Därmed förväntas 

det finnas en brist på jämförbarhet mellan de finansiella redovisningarna. I undersökningen studeras 

förändringar i jämförbarhet och konvergens över tid. Kinesiska företag redovisar enligt IFRS och 

amerikanska företag redovisar enligt U.S. GAAP. Resultatet av studien visar att företag som använder 

olika standarder och normgivningsorgan, i detta fall IFRS eller U.S. GAAP, framställer olika 

redovisningar. Mer specifikt menar Haverty (2006) att nettoresultat för företag som redovisar enligt 

U.S. GAAP vanligtvis är något större än för företag som redovisar nettoresultat utifrån IFRS. 

Resultatet av detta är att redovisningarna inte är jämförbara. IASB:s uttalade mål är att åstadkomma 

konvergens av redovisningsnormer och internationella redovisningsstandarder (Ibid.). Det skulle 

således leda till mer jämförbarhet internationellt. 

 

Nobes (2004) argumenterar för standarder som innehåller regler. Författaren beskriver även de 

potentiella fördelarna med flera införda regler och tar stöd i sin argumentation av Schipper (2003) 

och Nelson (2003). Dessa fördelar beskrivs som ökad jämförbarhet, ökad kontrollerbarhet för 

framförallt revisorer, minskade möjligheter för resultathantering samt förbättrad kommunikation. 

Nobes (2004) syfte med sin studie är att värdera hur underlåtenhet att använda lämpliga principer kan 

leda normgivare till att förlita sig på reglerna. Nobes (2004) hävdar att vissa redovisningsområden 

inte är mottagliga för användning av en lämplig princip som inte innehåller regler, vilket gör att 

standardiseringsorgan tvingas att välja mellan en oklar princip eller en tydlig regel. Men regler bör 

inte existera om de inte uppfyller någon funktion. De bör hållas till det minimum som krävs inom 
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varje redovisningsområde för att uppnå fördelar menar Nobes (2004), Schipper (2003) och Nelson 

(2003). Detta argument motiverar att granska varje enskilt redovisningsområde för att se om en mer 

lämplig princip kan uppnå fördelar med regler och samtidigt minska mängden regler.  

 

Wüstermann och Wüstermann (2010) hävdar att målet med användningen av principbaserade 

standarder är att det ska leda till en konsekvent tillämpning av standarderna. Författarna menar att 

forskare som är för användningen av principbaserade standarder är medvetna om att användningen 

av principbaserade standarder kan leda till att informationens relevans i finansiella redovisningar 

försämras. Vilket enligt Wüstermann och Wüstermann (2010) ändå anses som viktigare än att 

redovisningarna är jämförbara, som forskare för användningen av regelbaserade standarder främjar.  

2.3.2 Regelbaserade standarder  

 

Donelson et al. (2016) gör en studie där de identifierar och undersöker fem olika teorier från tidigare 

forskning för att förklara karaktäristiska egenskaper hos regelbaserade standarder. Dessa fem 

egenskaper utvecklar författarna som; risk för rättstvist, begränsad opportunism, komplexitet, 

transaktionsfrekvens och ålder. Med risk för rättstvist menar författarna att chefer och revisorer 

försöker minimera kostnader i privatägda värdepappertvister och offentliga SEC (U.S. Securities and 

Exchange Commission) tillämpningar. Enligt denna teori ger regelbaserade standarder tydlig 

vägledning och en ”trygg famn” från risk för rättstvist och misstänkta oegentligheter. Därför anser 

denna teori att det finns en positiv relation mellan risk för rättstvist och egenskaper hos regelbaserade 

standarder skriver Donelson et al. (2016) samt Schipper (2003).  Med begränsad opportunism menar 

Donelson et al. (2016) att regelbaserade standarder uppmuntrar till transaktionsstrukturering för att 

kringgå vissa obligatoriska moment i redovisningen. Vilket gör att standardanvändarna föredrar 

principbaserade standarder för att motverka opportunism. Enligt teorin om komplexitet menar 

Donelson et al. (2016) att komplexa situationer kräver att regelbaserade standarder tydligt klargör hur 

det komplicerade fallet ska lösas. Vilket gör att denna teori förutspår ett positivt samband mellan 

komplexitet och regelbaserade standarders egenskaper. Teorin om transaktionsfrekvens hävdar att det 

är mer effektivt att tillämpa regelbaserade standarder för vanliga transaktioner. Detta för att det är för 

kostsamt att ”uppfinna hjulet” gång på gång för att redogöra för frekventa transaktioner (Ibid.). Denna 

teori förutspår ett positivt samband mellan transaktionsfrekvenser och egenskaper hos regelbaserade 

standarder. Den sista teorin som Donelson et al. (2016) diskuterar är ålder. Författarna hävdar att ju 

äldre en standard är desto mer regelbaserad är den. Vidare påstår författarna att U.S. GAAP är mer 

regelbaserade än IFRS då U.S. GAAP är äldre. Således lyder denna teori att det finns ett positivt 

samband mellan ålder och regelbaserade standarders egenskaper.  
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Slutsatsen Donelson et al. (2016) kommer fram till är att transaktionsfrekvensteorin innefattar mer 

egenskaper hos regelbaserade standarder. Vilket gör att regelbaserade standarder kommer att ämnas 

för att kunna mäta detta. Men begränsad opportunism tenderar inte att omfatta mer egenskaper hos 

regelbaserade standarder. Donelson et al. (2016) finner även att ju äldre standarder är, desto mer 

tenderar de att vara regelbaserade. Författarna finner också starka samband mellan komplexitet och 

regelbaserade standarder. Desto komplexare situation att redovisa, desto komplexare standarder 

krävs, vilket leder till att regelbaserade standarder tillämpas. Till sist nämner Donelson et al. (2016) 

att rättstvister och regelbaserade standarder visar ett starkt positivt samband.  

2.3.3 Principbaserade standarder 

 

Bradbury och Schröder (2012) utför en studie för att avgöra till vilken grad standarderna FAS 34, 

FAS 34R, IAS 23 och IAS 23AT är principbaserade. Författarna väljer att utgå från Alexanders 

(1999) ramverk med tre olika kategorier samt sex olika antaganden från tidigare forskare som pekar 

ut karaktäristiska egenskaper för principbaserade standarder. Alexander (1999) undersöker olika 

typer av principer och regler i ett redovisningssammanhang och framställer samt beskriver de i tre 

olika kategorier. Typ A: Ett allmänt uttryck för alla specifika grundläggande begrepp, det vill säga 

allmänna kriterier som även kan uttryckas som att ge en rättvisande bild. Typ B: En uppsättning 

regler, konventioner eller ett sätt att tänka på, som är konsekvent och används likadant oavsett om 

situationen är välkänd eller okänd. Med andra ord att användningen av kriterier för ett ramverk utförs 

på ett genomgående enhetligt sätt. Typ C: Det detaljerande tillhandahållandet av specifika metoder 

för behandling av alla förväntade situationer och problem, det vill säga regler. Alexander (1999) 

skriver att dessa definierade kategorier kan liknas vid tre sätt att urskilja i vilken utsträckning en 

standard är princip- och regelbaserad.   

 

Som tidigare nämnt utgår Bradbury och Schröder (2012) från sex olika antaganden som de framställt 

dels från Alexanders (1999) tre kategorier och dels från tidigare forskning. Dessa bildar en 

kodningsmanual och består av; (1) regler, (2) rättfärdigande, (3) dom, (4) ”bright-lines”, (5) undantag 

och (6) komplexitet och ordrikedom. Regler antar Alexander (1999) kategori A och Bradbury och 

Schröder (2012) utgår i detta antagande från att alla redovisningsstandarder är regler, eftersom de 

kräver förberedelser för att brukas. Principerna är bara till för att agera som ett stöd för dessa regler. 

Därför lyder antagande (1) att principbaserade standarder innehåller relativt färre regler. 

Rättfärdigande (2) antar Alexander (1999) kategori B och här hänvisar Bradbury och Schröder (2012) 

till Schipper (2003) som konstaterar att reglerna ofta motiveras med redovisningsprinciper. 

Antagande (2) lyder därför att principbaserade standarder har relativt fler referenser till ramverks 
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kvalitativa egenskaper. I antagande (3) argumenterar Bradbury och Schröder (2012) för att 

principbaserade standarder kräver relativt fler bedömningar för att kunna presentera en rättvisande 

bild och detta antagande grundar författarna i Alexanders (1999) kategori A. I antagande (4) som 

handlar om ”bright-lines” anser Bradbury och Schröder (2012) att principbaserade standarder saknar 

”bright-lines”. Därför lyder antagande (4) att principbaserade standarder innehåller relativt färre 

”bright-lines” än regelbaserade standarder. Antagande (5) undantag, grundar sig på Schipper (2003) 

som antyder att det finns färre eller få undantag för interna inkonsekvenser i principbaserade 

standarder. Därav följer antagande (5) att principbaserade standarder innehåller relativt färre 

undantag. Det sista antagandet (6) komplexitet och ordrikedom syftar i synnerhet till att regelbaserade 

standarder anses vara mer utförliga menar Bradbury och Schröder (2012). Således lyder antagande 

(6) att principbaserade standarder är relativt mindre komplexa och utförliga.   

 

I ovanstående antagande (2) nämner Bradbury och Schröder (2012) att principbaserade standarder 

har relativt fler referenser till ramverks kvalitativa egenskaper. Med dessa kvalitativa egenskaper 

menar författarna de som Nobes och Stadler (2015) också pekar ut, vilka är; relevans, begriplighet, 

jämförbarhet, tillförlitlighet, aktualitet och verifierbarhet. Som är egenskaper som IFRS ramverk 

består av och som tidigare nämnt syftar till att göra informationen i finansiella redovisningar 

användbar för användarna. De fyra viktigaste är enligt IFRS (2012); relevans, begriplighet, 

jämförbarhet och tillförlitlighet. I antagande (4) skriver författarna om ”bright-lines”. Innebörden av 

dessa är enligt Bennett et al. (2006) att ge en omfattande och strukturerad vägledning i hur 

standarderna ska användas och tillämpas. Dessa ”bright-lines” är starkt förknippade med 

regelbaserade standarder och ses sällan eller aldrig i principbaserade standarder. 

 

Med de sex antaganden ovan väljer Bradbury och Schröder (2012) att upprätta en innehållsanalys där 

de mestadels följer en meningsorienterad analys, men forskarna påstår även att det finns inslag av en 

formorienterad analys. Slutsatsen som författarna kan dra utifrån de sex antagandena är att det finns 

skillnader mellan principbaserade standarder och regelbaserade standarder Det återspeglas särskilt i 

de påstådda principbaserade standarderna som innehåller färre regler och ger mer utrymme för 

professionella bedömningar. De innehåller även färre ”bright-lines” och undantag samtidigt som de 

finns mer vägledning för dessa standarder skriver Bradbury och Schröder (2012).  

 

Ytterligare en författare som använder sig av Alexanders (1999) ramverk med tre olika kategorier i 

sin undersökning är Nobes (2004). Författaren beskriver de tre kategorierna som kategori A: allmänna 

kriterier och principer, till exempel rättvisande bild, kategori B: konventioner och kategori C: regler. 



 

Sida | 19  

 

Nobes (2004) har valt ut sex ämnen inom IFRS och utför en jämförelse mot U.S. GAAP som 

författaren sedan analyserar och granskar. Undersökningens vikt är att lokalisera principerna i var 

och ett av dessa sex ämnen för att sedan identifiera godtyckliga regler som är resultatet av den 

bristande närvaron av lämpliga principer. Nobes (2004) hävdar att regler kan hjälpa till med 

jämförbarheten och drar slutsatsen utifrån studien att jämförbarhet inom de finansiella 

redovisningarna är bra att kunna genomföra. Vidare hävdar Nobes (2004) att användningen av 

lämpliga principer skulle minska behovet av detaljerade och godtyckliga regler.  

 

Forskarna Bennett et al. (2006) upprättar en liknande studie som Bradbury och Schröder (2012), med 

syfte att jämföra finansiella redovisningsstandarder. För att undersöka i vilken utsträckning 

standarderna är principbaserade och regelbaserade. Bennett et al. (2006) utför en komparativ 

innehållsanalys av en påstådd regelbaserad redovisningsstandard, FASB (SFAS 2), och en påstådd 

principbaserad redovisningsstandard, IFRS (IAS 9). Forskarna upprättar även en kodningsmanual för 

att studera innehållet i standarderna utefter hur många gånger principer åberopas snarare än efter antal 

ord och begrepp som förekommer, till exempel begreppet jämförbarhet. Först och främst identifieras 

och klassificeras domar och regler i dessa standarder, därefter jämförs nivå mot regler och nivån som 

ger stöd i standarden, exempelvis vägledning, för att stödja dessa domar.  

 

Bennett et al. (2006) väljer ut en standard inom FASB, U.S. GAAP, och en standard inom IASB, 

IFRS, valet görs efter följande fyra kriterier. Först undersöker forskarna en lista som Mason och 

Gibbins (1991) upprättat. Mason och Gibbins (1991) väljer ut elva av 30 standarder inom FASB U.S. 

GAAP. Därefter letar Bennett et al. (2006) efter ett smalt ekonomiskt fenomen eftersom det krävs i 

deras studie när en jämförelse ska genomföras. Det tredje steget inom valet av standarder är att välja 

standarder som innehåller betydande värderingar. Det fjärde och sista steget som Bennett et al. (2006) 

fokuserar på i valet är att välja en oberoende standard. Valet av standarder faller till sist på 

standarderna inom redovisning för forskning- och utvecklingskostnader. SFAS 2 inom FASB kräver 

att alla kostnader och utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs i samband med att de uppstår. 

Till skillnad från IAS 9 inom IFRS, som enligt Bennett et al. (2006) kräver att kostnaderna 

kostnadsförs, men som även tillåter avskrivning och uppskov av utvecklingskostnader. 

Tillvägagångssättet i Bennetts et al. (2006) studie är likt Mason och Gibbins (1991) tillvägagångssätt 

där ”phrase”, översätt till svenska som fras, är en analysenhet. Bennett et al. (2006) definierar ett 

uttryck som en regel, princip, dom eller något materiellt för att finna stöd. För att få en struktur i sin 

studie och för att användningen av fraser ska vara jämnt fördelat delar Bennett et al. (2006) in 

standarderna i avsnitten; introduktion och omfattning, redovisning, värdering och utlämnande. 
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Bennett et al. (2006) studerar antalet regler, principer, domar och bistånd som finns i varje standard 

utifrån varje kategori som nämnts ovan.  

 

Slutsatsen Bennett et al. (2006) kommer fram till är att standarderna som de jämför innehåller både 

principer och regler och i detta avseende menar författarna att definitionerna principbaserade och 

regelbaserade inte är meningsfulla för standarderna. Därför menar Bennett et al. (2006) att dessa 

standarder inte kan klassificeras som antingen principbaserade eller regelbaserade standarder. Vilket 

även Wüstermann och Wüstermann (2010) kommer fram till, när de i deras studie skriver att principer 

är beroende av regler och vice versa. Författarna menar att principbaserade standarder ger 

otillräckliga direktiv till standardanvändarna och kräver därför struktur i form av regler. Vidare 

kommer Bennett et al. (2006) fram till att det finns två viktiga påståenden som normgivare bör ha i 

åtanke mot principbaserade standarder. Det första påståendet är att i förhållande till andra kvalitativa 

egenskaper bör vikten av jämförbarhet och konsekvens minskas inom den konceptuella ramen. Det 

andra påståendet är att öka yrkesmässig bedömning enligt Bennett et al. (2006) och med det menas 

att redogöra för den ekonomiska innebörden och det finansiella utlåtandet, att åsidosätta att tillämpa 

god redovisningssed.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sida | 21  

 

3. Metod 
 

Detta kapitel syftar till att redogöra metodvalen i denna studie. Inledningsvis fastställs arbetets 

vetenskapliga utgångspunkt, som ligger till grund för studien. Vidare presenteras tillvägagångssättet 

som används vid insamling av material samt hur bearbetningen av materialet utförs. Avslutningsvis 

framställs kopplingen till empirin samt metod- och källkritik.   

 

3.1 Vetenskapsteoretisk referensram 
 

Vid upprättandet av en vetenskaplig text är det viktigt att börja med att fastställa inom vilken 

vetenskapstradition studien utgår från. Forskare kan se verkligheten på olika sätt och har även olika 

syn på vad kunskap är.  Eftersom detta speglar hela arbetets upplägg, val, argumentation och metod 

blir detta viktigt att förankra i arbetet. Att använda en vetenskaplig referensram innebär att ifrågasätta 

och problematisera vald forskning och kunskapssökning menar Sohlberg och Sohlberg (2013). Vidare 

skriver Sohlberg och Sohlberg (2013) att syn på vad verkligheten är benämns som ontologi och att 

kunskapssyn benämns som epistemologi. En redogörelse för vad dessa två begrepp innebär och vad 

denna studie utgår från presenteras nedan.  

3.1.1 Ontologi  

 

Att ontologin har en betydelse i detta arbete kan ses som självklart då Sohlberg och Sohlberg (2013) 

menar att ontologi är den syn människor har på verkligheten och hur denna har konstruerats. Närmare 

bestämt kan ontologi beskrivas som vad verklighet är för oss. Denna ståndpunkt formar detta arbete 

och det finns fler än en verklighetssyn, vilket innebär att med ett annat perspektiv kan arbetet se 

annorlunda ut. Det uppstår därmed ett behov av att fastställa denna ontologi, främst för att läsarna av 

detta arbete kan ha olika syn på vad verklighet är. Men också för att ontologin enligt Bryman och 

Bell (2013) påverkar hur det vetenskapliga arbetssättet fortgår. Antaganden och förpliktelser som 

grundar sig i ontologin påverkar utformandet av vetenskapliga frågor och genomförandet av 

forskningen. Ytterligare ett argument för att fastställa den ontologiska ståndpunkten är enligt Eriksson 

och Hultman (2014) för att frambringa kritiskt tänkande, vilket gör att studien granskas ur flera 

perspektiv.   

 

Eftersom denna studie syftar till att analysera och jämföra innehållet i fyra olika standarder antar 

arbetet ett konstruktivistiskt förhållningssätt. Denna ontologiska grundsyn menar att verkligheten 

skapas i samspel mellan människor och företeelser. Dess mening är något som människan 

kontinuerligt skapar och förändrar påstår Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) samt Bryman och 
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Bell (2013). Detta innebär att vi människor är en del av verklighetens utveckling och världens utsikt 

är beroende, och förändras av, hur vi agerar. Det är alltså hur människan ser, tolkar och uppfattar de 

olika redovisningsstandarderna som denna studie jämför, som framställer hur standarderna ser ut och 

på så sätt skapar verkligheten standardernas fortsatta utveckling. Således kan inom konstruktivismen 

olika versioner av verklighet skapas enligt Sohlberg och Sohlberg (2013). Dessa verkligheter kan inte 

betraktas som en och samma rätta version, utan bara en av många uppfattningar.  

3.1.2 Epistemologi 

 

Kunskapssyn som benämns epistemologi står för människans syn på kunskap menar Sohlberg och 

Sohlberg (2013).  Vidare beskriver författarna att epistemologi handlar om hur vi människor får 

kunskap och på vilken grund vi argumenterar för den kunskap vi anser oss ha samt hur den 

legitimeras. Denna studie utgår från en kunskapssyn som förklaras genom att kunskap skapas genom 

egna tolkningar. Kunskap uppstår då någonting bearbetas och syftet med att uppnå kunskap är att 

skapa förståelse. Därför antar denna studie ett hermeneutiskt kunskapsteoretiskt synsätt som enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2013) går ut på att skapa förståelse för mänskliga handlingar och texters 

innebörder. Vidare fortsätter författarna beskriva att det hermeneutiska synsättet syftar till att tolka 

och skapa förståelse för det som är relevant, vilket är omfattande och kan vara allt från lagtext till en 

dikt. Denna studie blir därför självklar att upprätta utifrån ett hermeneutiskt synsätt när standarder 

från normgivningsorganen IFRS och GRI tolkas, analyseras och jämförs. Samt för att försöka skapa 

en förståelse för i vilken utsträckning standarderna är princip- och regelbaserade. Ytterligare ett 

argument för att anta ett hermeneutiskt synsätt i denna studie är att den mest omfattande metoden i 

detta arbete består av en kvalitativ innehållsanalys, vilken lägger stor vikt vid att tolka och detta 

stämmer väl överens med det hermeneutiska synsättet.   

 

Hermeneutiken skiljer sig åt beroende på inriktning av deduktiv eller induktiv ansats. I det deduktiva 

perspektivet finns det en form av metod eller förhållningsätt som gör att det går att tolka en text på 

ett rimligt sätt. Medan det i ett induktivt perspektiv kan växa fram en tolkning i efterhand utifrån de 

material som föreligger antyder Sohlberg och Sohlberg (2013). I detta arbete används en deduktiv 

ansats, vilket diskuteras nedan under rubriken ”Forskningsansats”.   

3.1.3 Forskningsansats 

 

För att kunna skildra empiri och teori emot varandra finns det tre olika ansatser att använda. Dessa är 

enligt Patel och Davidson (2011) deduktiv, induktiv och abduktiv. De deduktiva och induktiva 

ansatserna är varandras motsatser genom att den induktiva ansatsen bygger på observationer som 
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leder till teorier. Medan den deduktiva ansatsen bygger på teorier som leder till en slutsats skriver 

Sohlberg och Sohlberg (2013).  Den abduktiva ansatsen har inslag av både induktiv och deduktiv 

ansats. Patel och Davidson (2011) skriver att abduktion studerar verkligheten förutsättningslöst för 

att utifrån det formulera en teori som sedan prövas på ett nytt fall och för att återigen utvecklas.  

 

Denna studie har en deduktiv ansats eftersom den utgår från tidigare forskning och teorier, dels för 

att kunna relatera till ett kumulativt arbetssätt. Dels också för att på ett metodiskt sätt kunna tolka 

lagtext på ett rimligt och strukturerat sätt. Inledningsvis fokuserar arbetet mestadels på teoridelen, 

utifrån teorin formas sedan ett syfte. Med andra ord utgår denna uppsats från tidigare forskning, för 

att hitta ett gap och ett forskningsproblem att bygga vidare på med hjälp av empiriskt material. Detta 

utförs genom att bygga upp en teoretisk referensram utifrån tidigare forskning och dess antaganden 

om hur principbaserade och regelbaserade standarder kategoriseras och framställs. Under rubriken 

”Resultat och analys” återfinns empirin som en utgångspunkt där analysering i vilken utsträckning 

GRI G4 1 – 2 och G4 24 – 27 samt IFRS 1 och IAS 19 är principbaserade och regelbaserade 

standarder.  

 

3.2 Metodval 
 

När vetenskapstraditionen är fastställd blir nästa steg att även fastställa vilka metodval som ligger till 

grund för denna studie. Ahrne och Svensson (2011) beskriver metod som ett hjälpmedel att ta sig från 

ett problem till en lösning. Inom vetenskapen finns det krav på att argumentera och redogöra för vilka 

metoder som används och varför just de metoderna väljs (Ibid.). Först och främst fastställs 

forskningsdesignen i denna studie följt av en innehållsanalys, ett kodsystem samt en kodningsmanual. 

Därefter presenteras arbetets operationalisering och studiens tillvägagångssätt. Efter det diskuteras 

studiens kvalitetskriterier. Avslutningsvis framställs metodkritik och källkritik. Med stöd i metoderna 

och med förankring till teorin ska ett försök att besvara forskningsfrågorna i slutsatsen ske och 

förhoppningsvis kommer bidraget med studien att växa fram. 

3.2.1 Forskningsdesign  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver en form av forskningsdesign som komparativ, som är synonymt 

med att jämföra, vilket tillämpas på två olika och kontrasterande fall med mer eller mindre identiska 

metoder. Denna design innehåller en jämförelselogik vilket enligt Bryman och Bell (2013) ger en 

bättre förståelse av en viss social företeelse vid en jämförelse av två eller flera fall. En komparativ 

forskningsdesign kan utföras utifrån antingen en kvantitativ eller ett kvalitativt angreppssätt menar 

Bryman och Bell (2013). Vid en kvantitativ inriktning sker datainsamlingen vanligtvis med hjälp av 
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en tvärsnittsdesign, vilket bygger på två fall. Nästa steg i den kvantitativa forskningsdesignen är att 

analysera dessa utifrån jämförelsen i olika nivåer skriver Bryman och Bell (2013). Denna design väljs 

inte ut i denna studie, eftersom den inte lämpar sig då studien istället kommer anta en kvalitativ 

forskningsdesign.   

3.2.2 Kvalitativ forskningsdesign 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden lägger stort fokus på ord och beskrivningar istället för 

kvantifiering, under insamling och vid analys av data hävdar Bryman och Bell (2013). Huvudområdet 

inom den kvalitativa forskningsdesignen är tolkning och att uppnå en djupare förståelse. Den 

kvalitativa forskningsdesignen benämns som ostrukturerad i sitt innehåll och skiljer sig från den 

kvantitativa forskningsmetoden eftersom den anses vara strukturerad i sitt innehåll hävdar Bryman 

och Bell (2013). Ahrne och Svensson (2011) hävdar att kvalitativ data inte mäts, som ofta görs i 

kvantitativ data, utan snarare konstateras det att den finns, hur den fungerar samt i vilka situationer 

den förekommer. Vidare beskriver Alvehus (2014) att begreppet tolkning är centralt inom kvalitativ 

forskning och att forskare inom denna metod ska försöka bidra till en mer generell förståelse av ett 

fenomen. Tolkningar handlar alltså om att förmedla fenomen till andra som också är intresserade av 

samma fenomen enligt Alvehus (2014). Valet av problem och teori i studien blir därför relevant och 

direkt kopplat till tolkningen. Denna studie antar en kvalitativ forskningsdesign då den syftar till att 

göra en djupgående kvalitativ innehållsanalys. 

3.2.3 Innehållsanalys 

 

En innehållsanalys är en undersökningsmetod som används vid analysering av texter. Genom att 

systematiskt och replikerbart identifiera egenskaper i texter kan slutsatser angående texters innehåll 

framställas skriver Bryman och Bell (2013) samt Jones och Shoemaker (1994). Enligt Smith och 

Taffler (2000) finns det två generella metoder för en innehållsanalys, dessa är formorienterad analys 

och meningsorienterad analys. Författarna beskriver att formorienterad analys innebär att 

systematiskt räkna utvalda nyckelord eller referenser till skillnad från meningsorienterad analys som 

syftar till att analysera det underliggande temat i texten. Dessa två olika metoder kan liknas vid de 

metoder som Bryman och Bell (2013) beskriver som kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys syftar till att räkna förekomsten av olika ord, enheter och 

skriftliga källor. Medan den kvalitativa innehållsanalysens avsikt är en subjektiv och holistisk 

tolkning av textens delar, helhet och kontext. Samtidigt som denna metod bygger på en subjektiv 

tolkning tillämpas strikta regler för hur kodning av texten ska ske skriver Bryman och Bell (2013).  
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Eftersom denna studie grundar sig i en hermeneutisk kunskapssyn lämpar det sig bäst att upprätta en 

kvalitativ innehållsanalys som enligt Bryman och Bell (2013) grundar sig i det hermeneutiska 

synsättet. Samt för att den kvalitativa innehållsanalysen lägger större vikt vid den subjektiva 

förståelsen. Den meningsorienterade innehållsanalysen, som kan liknas vid den kvalitativa 

innehållsanalysen, är mindre objektiv vilket medför en djupare förståelse av texten skriver Smith och 

Taffler (2000). Det är vanligast att utgå från en kvantitativ innehållsanalys inom företagsekonomisk 

forskning påstår Bryman och Bell (2013). Dock bygger denna studie på en kvalitativ innehållsanalys 

för att, som tidigare nämnt, ge en djupgående analys av standarderna GRI G4 – 1 till 2, G4 – 24 till 

27, IFRS 1 och IAS 19 samt för att en komparativ kvalitativ innehållsanalys också genomförs i denna 

studie. 

 

Smith och Taffler (2000) skriver att en av fördelarna med att upprätta en kvalitativ innehållsanalys är 

att det ger en diskret och tydlig bild av innebörden i texten till kommunikatören. Något som kan 

uppfattas som en nackdel är den tid och ansträngning som krävs för att utveckla ett kodsystem och 

kodningsmanual för att kunna upprätta en innehållsanalys och säkerställa dess tillförlitlighet. Bryman 

och Bell (2013) skriver att en av innehållsanalysens starka sidor är att den är en ”öppen” 

forskningsmetod. Det är lätt att beskriva hur urval görs och hur utformningen av kodningsmanual går 

till, vilket leder till att upprepningar och uppföljningsstudier är enkla att utföra. Det är därför 

innehållsanalysen ofta beskrivs som en objektiv analysmetod även om den har en subjektiv 

utgångspunkt menar Bryman och Bell (2013). En mindre bra sida av en innehållsanalys är att det inte 

går att undvika att kodningsmanualen innehåller en viss mån av forskarens egna tolkning hävdar 

Bryman och Bell (2013).  

 

”Unless researchers explain clearly what they have done, how can they expect to be 

able to replicate their analyses or to process more texts than an individual can read? 

Beyond that, how can they convince others that their research was sound and thus their 

results should be accepted?” 

Krippendorff (2004, s. 81). 

 

Med dessa tänkvärda ord som bakgrund utvecklas denna studie på ett sådant sätt att läsarna ska 

uppfatta och kunna replikera studien på ett enkelt sätt. För att underlätta detta ligger Krippendorffs 

(2004) sätt att upprätta en innehållsanalys samt tidigare forskning som grund till denna undersökning. 

Författaren nämner att sex olika komponenter utgör ramen i en innehållsanalys. Dessa definieras som 

”unitzing”, ”sampling”, ”coding”, ”reducing”, ”inferring” och ”narrating” (Ibid.). Med ”unitzing” 
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menar Kripendorff (2004) att särskilja olika segment i texten, exempelvis bilder, röster och andra 

observationer, som är intressant för analysen. Under komponenten ”sampling” uttrycker författaren 

att analytikern begränsar sina observationer till en hanterbar del av enheter som representerar begrepp 

som är av intresse för studiens helhet. ”Coding” överbygger gapet mellan särskilda segment i texten 

och någon annans uppfattning av de. Det vill säga att en analytiker måste förvandla oredigerade texter 

till analyserbara delar. Detta för att skapa en tydlig struktur så att alla som läser arbetet uppfattar 

begreppen på ett någorlunda likadant sätt (Ibid.). ”Reducing” innebär att analytikern bör ta bort 

irrelevant data för att presentera det som är viktigt i texten. I en kvalitativ innehållsanalys kan detta 

utföras genom att sammanfatta de mest relevanta delarna skriver Krippendorff (2004). Med 

”inferring” menar författaren att gapet mellan beskrivningen av betydelsen av texten och textens 

verkliga betydelse överbyggs. Den sista komponenten som Krippendorff (2004) lyfter fram är 

”narrating”, vilket innebär att analytikern presenterar svaren på innehållsanalysens frågor och gör 

resultatet begripligt för andra.  

 

Krippendorff (2004) skriver att de sex ovannämnda komponenterna inte behöver organiseras lika 

linjärt som författarens tabell visar, se figur fyra längre ned.  En innehållsanalys design kan innefatta 

olika teman eller särskilda processer för att en viss kvalitet ska uppnås. Inslag av detta framgår i denna 

studies innehållsanalys eftersom den dels bygger på tidigare forskning och dels annan litteratur som 

Bryman och Bell (2013) samt Krippendorff (2004). För att förtydliga tillvägagångssättet med 

tillämpningen av komponenter i en innehållsanalys är Krippendorffs (2004) figur infogad nedan. För 

att tydliggöra denna studies tillvägagångssätt finner ni en modell längre ned i detta kapitel som 

illustrerar detta.  

Figur 4: Illustration över komponenterna i en innehållsanalys, hämtad ur: Content Analysis, An introduction 

to Its Metodology.  
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3.2.4 Kodsystem och kodningsmanual 

 

Bryman och Bell (2013) skriver att kodsystemet utgör ett mycket viktigt steg vid upprättandet av en 

innehållsanalys. Det finns ett huvudmoment i kodsystemet som ingår i en kvalitativ innehållsanalys 

och detta är utformningen av en kodningsmanual. I en kodningsmanual ska all information som rör 

ett fall, i detta fall en standard föras in. Kodningsmanualen brukar kallas för innehållsanalysens 

lexikon och utgör instruktioner till de personer som ska utföra kodningen. I manualen specificeras de 

kategorier som ska användas för att klassificera texten beskriver Bryman och Bell (2013). Författarna 

fortsätter med att påpeka att kodningskategorierna ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande 

för att undvika att det uppstår någon överlappning.  

 

3.3 Operationalisering  
 

Nedan presenteras en grundläggande genomgång av hur standarderna väljs ut från 

normgivningsorganen IFRS och GRI. Vidare presenteras tillvägagångssättet som används för att 

upprätta en kvalitativ och komparativ innehållsanalys i denna studie. 

3.3.1 Val av standarder  

 

Efter lång eftertänksamhet och jämförelse av standarderna IFRS och GRI väljs standarderna ut 

systematiskt. Ett systematiskt urval beskriver Bryman och Bell (2013) som att enheter väljs ut direkt 

från urvalsramen, i detta fall standarderna. Det vill säga utan att använda något slumpurval. Eftersom 

IFRS är en finansiell redovisningsstandard och GRI en hållbarhetsredovisningsstandard är det svårt 

att finna snarlika standarder eller standarder som är någorlunda likadant uppbyggda, samt behandlar 

samma område. Således väljs standarderna ut systematiskt där det viktiga snarare är att välja 

kompletta och något mer komplicerade standarder, än lättbegripliga och mindre omfattande 

standarder. Detta för att kunna utföra en djupgående innehållsanalys.  

 

Det är ett visst tidsspann mellan standarderna då G4 1 – 2 och G4 24 – 27 omkonstruerades en sista 

gång år 2013 enligt GRI (2013a) och IFRS 1 utvecklades år 2009 men dess senaste ändring skedde 

år 2011 skriver IFRS (2012). IAS 19 är antagen 2008 och dess senaste ändring skedde 2009 enligt 

IFRS (2012). Under dessa år som skiljer standarderna åt kan viss förändring i ramverken och tekniken 

skett, men denna studie ser inte detta som en svaghet eftersom syftet inte är att peka ut en standard 

som ”bäst”. Istället är syftet att utföra en jämförande analys av dessa standarder och undersöka i 

vilken utsträckning de är principbaserade och regelbaserade. 
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Varför just IFRS och GRI:s redovisningsstandarder väljs ut är som tidigare nämnt för att dessa två 

anses vara principbaserade. Men även för att både IFRS och GRI är de två största och ledande 

normgivningsorganen inom sitt område, det vill säga finansiell redovisning och 

hållbarhetsredovisning. Standarderna som väljs ut från respektive normgivningsorgan är dessa:  

 G4 – 1 och G4 – 2 är placerade under rubriken ”Strategi och Analys”.   

 IFRS 1 som benämns ”Första gången IFRS tillämpas”. 

 G4 – 24 till G4 – 27 är placerade under rubriken ”Intressenter”.  

 IAS 19 som benämns ”Ersättningar till anställda”. 

3.3.2 Tillvägagångssätt  

 

För att genomföra den kvalitativa innehållsanalysen antar denna studie först och främst Krippendorffs 

(2004) komponenter i en innehållsanalys. Det första steget är val av normgivningsorgan och 

standarder, vilket kan liknas vid Krippendorffs (2004) ”unitzing” och detta presenteras ovan i 

rubriken: ”Val av standarder”. Vidare tillämpas Krippendorffs (2004) ”sampling”, ”coding” och 

”reducing” under denna rubrik, ”Tillvägagångssätt”. Standardernas innehåll studeras och de relevanta 

delarna till analyseringen väljs ut, de irrelevanta utesluts och en kodningsmanual framställs. Under 

empirin och analysen tar ”inferring” plats. Den delen går ut på att beskriva betydelsen av texten, i 

detta fall i vilken utsträckning standarderna är principbaserade och regelbaserade och varför, genom 

att empiriskt undersöka valda standarder med hjälp av den kodningsmanual som utvecklats i detta 

kapitel. ”Narrating” hamnar under rubriken slutsats då denna del enligt Krippendorff (2004) syftar 

till att svara på forskningsfrågorna.  

 

Utgångspunkten i denna studies undersökning grundar sig i Bradbury och Schröders (2012) 

kodningsmanual, tack vare mailkontakt med författarna. Att finna stöd i författarnas kodningsmanual 

är möjligt eftersom avsikterna med kodningsmanualen i Bradbury och Schröders (2012) studie kan 

liknas med denna studie. Två av de sex olika antagandena som författarna använder sig av tillämpas 

även här och dessa är: ”bright-lines” och komplexitet. Kodningsmanualen till denna studie innehåller 

tolv steg som är enkla att följa, däribland en grundläggande analys av standarderna som studien tar 

efter Bradbury och Schröder (2012). Det sista steget i kodningsmanualen omfattar identifiering av de 

kvalitativa egenskaperna som återfinns i både IFRS och GRI. Studiens kodningsmanual återfinns som 

bilaga.  

 

Till en början läses standarderna igenom noggrant. Därefter frasar författarna var och en för sig alla 

standarderna. Sedan jämförs utfallen mellan författarna och en diskussion genomförs kring hur 
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fraserna ska framstå. Efter överenskommelse mellan författarna fastställs de slutliga fraserna som ska 

användas i innehållsanalysen. Efter detta kodar författarna, återigen var och en för sig, alla fraser 

genom att kategorisera in vardera fras i en av de fyra olika kategorierna som kodningsmanualen består 

av. Efter detta jämförs resultaten mellan de båda författarna. Vid olika uppfattningar fastställs 

frasernas kategorier först efter en diskussion. För att fraserna ska kategoriseras rättvist upprepas 

denna process ytterligare en gång. När processen upprepas uppstår det vanligtvis skillnader i hur 

kategoriseringen och kodningen sker. Därför är det viktigt att återigen diskutera och fastställa de 

slutliga kategorierna för varje fras, för att göra innehållsanalysen komplett. Efter att denna process är 

utförd är nästa steg att fastställa om en fras som fått kategoriseringen vägledning kan ge stöd för en 

regel, och i detta fall noteras det även om frasen är ett erkännande (=e) eller en mätning (=m). 

Nästkommande steg i den utformade kodningsmanualen är att notera om fraserna innehåller några 

”bright-lines” eller komplexa fall. Det sista steget i innehållsanalysen och användningen av 

kodningsmanualen är att se om fraserna innehåller eller hänvisar till några av de kvalitativa 

egenskaperna i ramverken för både IFRS och GRI.  

 

När kodningsmanualen och innehållsanalysen är fastställd är det bra att låta någon utomstående 

upprätta samma undersökning med hjälp av den utformade kodningsmanualen. Detta sker tyvärr inte 

i denna studie, vilket riktas som kritik mot valt studieupplägg och diskuteras vidare under rubriken 

”Metodkritik”. Efter att alla olika steg i kodningsmanualen genomförts kan en tabell över den 

komparativa innehållsanalysen skapas. Vilket även denna studie upprättar där empirisk data 

sammanställs och ett resultat uppstår som ska analyseras vidare under rubriken ”Resultat och analys”. 

Figuren nedan visar studiens tillvägagångssätt. 
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Figur 5: Studiens metod, egen illustration. 
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3.4 Kvalitetskriterier  

 
Bryman och Bell (2013) hävdar att olika begrepp utgör teorins byggstenar och är utgångspunkten 

inom företagsekonomiska studier. I en kvalitativ forskning anser Bryman och Bell (2013) att 

tillförlitligheten, pålitligheten och överförbarheten är viktiga kvalitetskriterier att granska för att se 

om studien når upp till de kvalitativa kraven. Dessa tre kriterier motsvarar validitet, reliabilitet och 

replikerbarhet inom den kvantitativa forskningen (Ibid.). Även Deenzin och Lincoln (2000) och 

Kapoulas och Mitic (2012) hävdar att de kvalitetskriterier som eftersträvas inom en kvalitativ studie 

påminner om de som Bryman och Bell (2013) nämner och som tidigare nämnt är tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Alvehus (2014) poängterar vikten av att granska kvaliteten på en 

kvalitativ studie och huruvida studien uppnår hög kvalitet. Nedan redogörs för var och ett av dessa 

samt hur denna studie bedöms utefter kvalitetskriterierna.  

3.4.1 Tillförlitlighet 

 

Houghton, Casey, Shaw och Murphy (2013) hävdar att tillförlitlighet ofta jämförs med begreppet 

reliabilitet inom den kvantitativa forskningen och syftar till att påvisa hur tillförlitlig empirin är. 

Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning benämns som hur trovärdiga resultaten av en studie är 

skriver Bryman och Bell (2013). Bryman och Bell (2013) förklarar tillförlitlighet som trovärdighet i 

en forskares beskrivning av vad forskaren kommer fram till, som avgör till vilken grad beskrivningen 

accepteras av andra personer. Genom att tillförlitlighet återfinns i resultaten bevisar det att forskare 

har följt de regler som finns i sin forskning samt att resultaten redovisas till de personer som berörs 

menar Bryman och Bell (2013). Kapoulas och Mitic (2012) påstår att tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie kan garanteras genom att ständigt hänvisa till den befintliga forskningen och modeller som 

lyfts fram i teorin. Den kan också garanteras genom detaljerade redogörelser och hänvisningar till 

åtgärder som tidigare framställts av forskning.  

 

En grundläggande beskrivning av tillvägagångssätt och hjälpmedel i form av kodningsmanual till 

innehållsanalysen påvisar tillförlitligheten i denna studie. Eftersom studien baseras på tidigare 

forskning och utgångspunkten är Bradbury och Schröders (2012) kodningsmanual accepteras 

beskrivningen i mångt och mycket av andra personer. Detta visar även att studien noggrant följer det 

som ska upprättas, samt i vilken ordning. Således bedöms tillförlitligheten att vara god i denna studie.  
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3.4.2 Pålitlighet 

 

Ely, Anzul, Friedman, Gardner och McCormarck Steinmetz (1993) hävdar att pålitlighet är det 

viktigaste kriteriet inom den kvalitativa forskningen. Vidare hävdar Ely et al. (1993) att pålitlighet i 

vidare bemärkelse kan förklaras som att forskningsprocesserna utförs på ett korrekt sätt samt att 

resultaten överensstämmer med upplevelserna. Bryman och Bell (2013) definierar pålitlighet som att 

se hur likartade resultaten skulle bli om undersökningen utförs vid ett annat tillfälle. Detta 

kvalitetskrav motsvarar reliabiliteten inom den kvantitativa forskningsmetoden där pålitlighet 

fastställs i måtten och mätningarna. I den kvalitativa forskningsmetoden menar Bryman och Bell 

(2013) att pålitligheten säkerhetsställs genom att det skapas en fullständig redogörelse av alla steg i 

forskningsprocessen genom att det finns några som granskar att alla steg är uppfyllda. Dock ställer 

sig Bryman och Bell (2013) kritiska till denna teknik eftersom en kvalitativ studie oftast innefattar 

enorma mängder data, vilket leder till en krävande uppgift för de som granskar. Både Kapoulas och 

Mitic (2012) samt Ely et al. (1993) håller med Bryman och Bell (2011) och hävdar att pålitlighet är 

det svåra kriteriet att påvisa i en kvalitativ studie.  

 

I denna studie följs forskningsprocesserna punktligt vilket är ett kriterium för att pålitligheten ska 

vara god. Det är däremot svårare att bedöma om resultatet överensstämmer med upplevelserna i den 

utförda studien. Det är även oundvikligt att undgå personliga tolkningar i en kvalitativ 

innehållsanalys. Med personliga tolkningar blir det svårt att utföra liknande studier och uppnå 

liknande resultat. Avslutningsvis anses pålitligheten i denna studie inte riktigt leva upp till kriterierna 

om att vara pålitlig, därför att personliga reflektioner och tolkningar utgör en betydande del.  

3.4.3 Överförbarhet 

 

Om resultaten kan tillämpas i andra sammanhang har en överförbarhet uppstått inom kvalitativ 

forskning menar Bryman och Bell (2013). Med överförbarhet menas att det går att överföra på andra 

urval och att liknande studier går att upprättas. Curtin och Fossey (2007) hävdar likt Bryman och Bell 

(2013) att överförbarhet bör uppnås inom den kvalitativa forskningen för att på så sätt också uppnå 

trovärdighet och äkthet. Hougthon et al. (2013) menar att med överförbarhet kan vissa resultat 

överföras till liknande studier samtidigt som betydelsen och slutsatsen går att behålla från den 

ursprungliga studien.  

 

Överförbarheten i denna studie anses vara god då liknande studier går att upprättas samtidigt som 

betydelsen i studien går att behålla som Hougthon et al. (2013) menar. Kodningsmanualen går att 

överföra på andra urval och på så sätt blir det en överföring av studien samt att resultaten kan tillämpas 
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i andra sammanhang. Detta för att studien enbart grundar sig på två standarder inom de två 

normgivningsorganen, vilket betyder att det finns fler standarder att undersöka och därmed 

outforskade områden.  

 

3.5 Kritik 
 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) är det bra att ställa sig kritisk till sitt eget arbete för att utveckla 

och förbättra sitt arbete eller upprättandet av liknande framtida arbeten. En metodkritik och källkritik 

upprättas i denna studie dels på grund av det som nämns i meningen ovan och dels på grund av att 

denna studie har en del brister och mindre bra sidor. För att ge fortsatt forskning inom samma ämne 

en bra förutsättning, bör dessa sidor belysas. Eriksson och Hultman (2014) menar även att syftet med 

ett kritiskt tänkande är att skapa fler och bättre handlingsalternativ, tydliggöra konsekvenser, skapa 

säkrare slutsatser samt att spegla mångfald.  

3.5.1 Metodkritik 

 

I denna studie skrivs ibland de engelska uttrycken ut, istället för en svensk översättning av dessa. 

Detta för att undvika en felaktig tolkning eller att en vilseledning av uttryckets betydelse ska ske 

genom författarnas egen tolkning. En översättning undviks även för att otydligheter i arbetet inte ska 

uppstå. Men för att studien fortfarande ska vara tydlig presenteras en förklaring till ordet vid det 

engelska uttrycket för att skapa en förståelse för vad studiens avsikt med ordvalet är. Ibland sker även 

en översättning från engelska till svenska. Däribland kodningsmanualen som erhålls från Bradbury 

och Schröder (2012) och detta sker för att underlätta innehållsanalysen. Således uppstår medvetenhet 

att författarnas egna tolkningar kan speglas in vid denna översättning vilket är bra att ha i åtanke och 

ställa sig kritisk mot.  

 

En kvalitativ innehållsanalys kan se ut på många olika sätt. Vilket inte fanns i åtanke vid uppstarten 

av detta arbete, utan ett ständigt letande efter det rätta sättet att upprätta en innehållsanalys på 

eftersträvades. Vilket är svårt att finna när det inte finns ett rätt sätt, utan flera. Men trots det kan 

denna studies innehållsanalys anses ha utformats och tillämpats på ett lämpligt sätt. En sak som 

tidigare nämnts är att det tyvärr inte var någon utomstående forskare eller student inom samma ämne 

som fick möjlighet att testa den utformade kodningsmanualen och metoden för att genomföra 

innehållsanalysen ur ett annat perspektiv. Detta för att få ett mindre subjektivt förhållningssätt samt 

för att öka trovärdigheten och minska utrymmet för otydligheter eller feltolkningar. Vilket även 

Bryman och Bell (2013) skriver om när de nämner att kvalitativa forskningsmetoder oftast är alltför 
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subjektiva. Anledningen till att detta inte sker i denna studie är dels för att personer inom samma 

ämne är svåra att hitta. Samt att de personer som tillfrågats inte har haft möjlighet att ta sig tid till att 

göra det.  

 

Ytterligare kritik mot den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Bryman och Bell (2013) att den 

ofta är svår att replikera och har en bristande transparens. Detta ofta för att undersökningen är 

ostrukturerad och beroende av forskarens egna tolkning. Vilket är förståeligt även i denna studie när 

den kodningsmanual som skapas är svår att förstå om läsaren inte sätter sig in i den. Eftersom studien 

dels är uppbyggd på tidigare forskning och dels på andra aspekter som Krippendorffs (2004) sätt att 

upprätta en innehållsanalys på, samt att författarna satt sin egen tolkning och prägel på den.  

 

En annan svårighet med denna undersökning är att de utvalda standarderna är utformade och 

uppbyggda på olika sätt. Vilket lett till besvär i att dela in standarderna i fraser samt att kategorisera 

dessa. Ytterligare en angelägenhet som studien ställer sig kritisk till är avgränsningen av standarderna. 

Det är omöjligt att granska alla standarder i de båda normgivningsorganen eftersom IFRS består av 

43 stycken och GRI består av 58 stycken grundläggande standarder samt 92 stycken specifika 

standarder. Om en sådan innehållsanalys upprättats hade med största sannolikhet innehållet inte nått 

upp till den nivån som krävs, på grund av att tiden för att upprätta en sådan omfattande studie i detta 

avseende är för knapp. Därför väljs IFRS 1 och IAS 19, samt G4 1 – 2 och G4 24 – 27 ut. Vidare 

avgränsas IAS 19 till att analysera 40 stycken av de 160 standarder som den består av. Detta för att 

IFRS 1 endast består av 40 standarder, vilket betyder att en ojämn och orättvis analysering sker om 

hela 160 stycken standarder väljs ut i IAS 19. Samt att det i IFRS 1 återfinns 215 fraser och i IAS 

19 finns 275 fraser. Medan det i G4 1 – 2 finns 57 fraser och i G4 24 – 27 endast finns tio fraser. 

Vilket leder till att det som studien försöker undvika, blir oundvikligt. Det är svårt att säkerställa och 

övertyga läsarna att resultatet är pålitligt om jämförelsen är vag och saknar utrymme för diskussion 

skriver Krippendorff (2004). Ytterligare en kritisk punkt med valet av standarderna är att en 

generalisering för både IFRS och GRI inte kan dras i denna studie då den endast undersöker två 

utvalda standarder ur vardera normgivningsorgan. För att konstatera i vilken utsträckning 

standarderna IFRS och GRI i helhet är mer eller mindre princip- eller regelbaserade behövs ytterligare 

analysering av standarder inom de båda normgivningsorganen ske. 

3.5.2 Källkritik 

 

Att förutsätta att uppgifter och information är riktig och färdig för analys och slutsatser utan att först 

kontrollera de, är något att akta sig för menar Eriksson och Hultman (2014). Vidare skriver författarna 
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att det inte är en självklarhet att en källa är äkta, detta är ett problem som ökar vid användning av 

digital information. Vilket även Bryman och Bell (2013) håller med om när de nämner att 

användningen av Google och andra sökmotorer för att finna forskning är bra, men författarna menar 

att forskare bör ställa sig kritiska till dessa eftersom det inte finns någon värdering eller bedömning 

av sökmotorerna. För att kontrollera en källas kvalitet kan bland annat äkthet, samtidighet och 

tendenser prövas skriver Eriksson och Hultman (2014).  

 

Ett sätt som denna uppsats antar för att säkerställa pålitliga källor av hög kvalitet är att använda 

vetenskapliga artiklar i största möjliga mån. Det för att dessa källor är vetenskapliga och enligt denna 

studie en säker källa. För att finna vetenskapliga artiklar kan enligt Bryman och Bell (2013) databaser 

användas, vilket är det tillvägagångssätt som tillämpas i denna studie. Några kvalitetskriterier som de 

vetenskapliga artiklarna bör leva upp till är att de ska finnas i full text och att de är granskade via 

”peer reviewed”. Med ”peer reviewed” menar Bryman och Bell (2013) att en akademisk tidskrift 

blivit granskad av en expert inom det området artikeln behandlar och är godkänd för att publiceras. 

Vilket innebär att artikeln håller en hög och god kvalitet. Detta är något som denna studie tar stor 

hänsyn till eftersom alla artikelsökningar utförs i full text och som ”peer reviewed”. Ytterligare en 

aspekt studien tar hänsyn till är att hålla sig inom ramen för företagsekonomisk forskning. Detta 

genom att använda artiklar och litteratur inom ämnet företagsekonomi. Några undantag sker dock, 

däribland artikeln som Houghton et al. (2013) upprättat som framställs inom ämnesområdet 

sjuksköterska. Trots att ämnesområdena skiljer sig åt är den artikeln relevant i denna studie, då 

Houghton et al. (2013) belyser vissa av de kvalitetskriterier som återfinns i studien.  

 

För att komplettera arbetet på ett bra sätt används även tryckt litteratur. En annans sak som är viktig 

att tänka på är enligt Eriksson och Hultman (2014) att använda förstahandskällor. Med förhandskällor 

menas att all teori och alla citat kommer från ursprungskällan, vilket gör källan mer pålitlig. Därför 

upprättas denna studie främst utifrån primärkällor.  
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4. Resultat och analys  
 

Det fjärde kapitlet presenterar dels empirin för varje enskild standard med en efterföljande analys. 

Analysen ställs också mot resultatet som även framställs löpande i detta kapitel. Empiri och analys 

väljs att förenas i denna studie, detta för att underlätta för läsaren. Det fjärde kapitlet avslutas med 

en komparativ analys av alla de fyra standarderna.   

 

4.1 Innehållsanalys 
 

Denna studies empiriska material består av standarder som systematiskt väljs ut och som tidigare 

nämnt är IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, IAS 19 Ersättning till anställda, G4 1 – 2 Strategi 

och Analys samt G4 24 – 27 Intressenter. Det resultat som framkommer ur empirisk data hämtas, 

bearbetas, sammanställs och analyseras genom innehållsanalysen i varje standard var för sig. För att 

ge en tydligare bild och djupgående förståelse över vad som frasas, analyseras och kategoriseras väljs 

systematiskt ett exempel ut från varje standard nedan för att analyseras. Sist i kapitlet presenteras en 

komparativ analys där standarderna ställs mot varandra.  

   

I tabellerna ett och två presenteras de resultat som framkommer efter den utförda innehållsanalysen. 

I tabell 1 visar panel A antalet fraser som återfinns i varje standard samt hur många ”bright-lines” och 

hur många komplexa fraser varje standard innehåller. I panel B visas kategoriseringen av fraserna i 

den grundläggande analysen där de delas upp i användning, regel, vägledning samt övrigt. 

Anmärkningsvärt att notera är att de påstådda principbaserade standarderna IFRS 1 och IAS 19 har 

överlägset flest regler, 95 av 215 och 143 av 275, i jämförelse med de övriga tre kategorierna. I 

standarderna G4 1 – 2 och G4 24 – 27 återfinns till största del kategorin vägledning, vilket beror på 

den generella genomgång av standarderna som ligger till grund för stor tolkning vid applicering och 

användning av dessa hållbarhetsredovisningsstandarder. Vidare har även fraserna klassificerats 

ytterligare under varje kategori genom den grundläggande analysen. I Tabell 2, panel C, identifieras 

avslutningsvis de kvalitativa egenskaperna inom IFRS, IAS och GRI. 
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Redovisningsstandarder IFRS 1  IAS 19  G4 1 – 2 G4 24 – 27 

Anses vara  Principer Principer Principer Principer 
     

Panel A: Antal fraser och andra komponenter i 

standarden 

        

Antal fraser 215 275 57 10 

Antal ”bright-lines” 4 2 0 0 

Antal komplexa  3 8 2 0 

Totalt  215 275 57 10 
     

Panel B: Grundläggande analys av standardernas 

sammansättning 

        

Användning 35 16 0 0 

Regel  95 142 15 1 

Vägledning  62 99 41 9 

Övrigt 23 18 1 0 

Totalt  215 275 57 10 
     

Användning 
    

Allmänt 13 10 0 0 

Definitioner 11 4 0 0 

Specifika  11 2 0 0 

Externa 0 0 0 0 

Totalt 35 16 0 0 
     

Regel  
    

Igenkännande 13 8 0 0 

Mätning 8 4 0 0 

Avslöjande 63 119 15 1 

Förfarande  11 11 0 0 

Totalt  95 142 15 1 
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Vägledning  
    

Bekräftelse 12 6 28 4 

Exempel (allmänna) 3 24 2 0 

Exempel (specifika)  0 28 4 3 

Indikator 1 9 6 0 

Berättigande  
    

a) stöd för en regel i form av en princip från 

ramverken 

0 0 0 0 

b) stöd för en regel i form av en princip 0 0 0 0 

c) stöd för en regel i form av en annan 

redovisningsstandard 

29 16 0 0 

Övriga 17 16 1 2 

(=e) 49 40 35 9 

(=m) 0 0 0 0 

Totalt  62 99 41 9 
     

Övrigt 23 18 1 0 
     

TOTALT:  215 275 57 10 

 

Tabell 1: Sammanställning av resultatet från innehållsanalysen, egen illustration.  

 

Redovisningsstandarder IFRS 1 IAS 19 G4 1 – 2  G4 24 – 27 

Anses vara  Principer Principer Principer Principer 
     

Panel C: Identifiering och analysering av de 

kvalitativa egenskaperna 

        

Antal kvalitativa egenskaper 
    

Relevans 0 0 4 0 

Begriplighet 0 0 0 0 

Jämförbarhet 8 0 0 0 

Tillförlitlighet 0 2 0 0 

Aktualitet  0 0 0 0 

Verifierbarhet  0 0 0 0 
     

Intressenter 0 0 3 6 

Hållbarhet 0 0 7 0 
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Väsentlighet 4 1 0 0 

Fullständighet 0 0 0 0 

Balans 0 0 0 0 

Jämförbarhet  0 0 0 0 

Försiktighet 0 0 0 0 

Aktualitet 0 0 0 0 

Tydlighet 0 0 0 0 

Tillförlitlighet 0 0 0 0 
     

Totalt 12 3 14 6 

 

Tabell 2: Sammanställning av resultatet från innehållsanalysen, egen illustration. 

 

4.1.1 IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas 

 

För att förtydliga hur bearbetningen av det empiriska materialet går till framställs nedan standarden 

19.14 i sin helhet. Därefter framförs hur standarden frasas och vilken eller vilka grundläggande 

kategorier samt klassificeringar fraserna delas in i och varför.  

 

14. ”Ett företags uppskattningar enligt IFRS vid tidpunkten för övergång till IFRS ska 

vara i överensstämmelse med uppskattningar som gjordes för samma tidpunkt enligt 

tidigare redovisningsprinciper (efter justeringar för att återspegla eventuella skillnader 

i redovisningsprinciper), om det inte föreligger objektiva omständigheter som visar att 

dessa uppskattningar var felaktiga.”  

FAR (2012, s.75). 

 

Denna standard delas in i tre fraser. Var och en av dessa fraser definieras och presenteras nedan efter 

vilken kategori och vilken klassificering de delas in i.   

 

14.1 ”Ett företags uppskattningar enligt IFRS vid tidpunkten för övergång till IFRS ska 

vara i överensstämmelse med uppskattningar som gjordes för samma tidpunkt enligt 

tidigare redovisningsprinciper” 

 

Fras 14.1 kategoriseras som en regel och klassificeras vidare som avslöjande. Denna fras 

kategoriseras som avslöjande därför att frasen definierar något som ska göras. Det finns inte utrymme 

för tolkningar och egna bedömningar av standardanvändarna. Denna fras uppger väldigt konkret och 
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sakligt vad som ska göras och även när det ska göras, därför kategoriseras den här frasen som regel 

och vidare som avslöjande. 

 

14.2 ”(Efter justeringar för att återspegla eventuella skillnader i 

redovisningsprinciper),” 

 

Den andra frasen kategoriseras som en vägledning med anledning till att frasen hänvisar 

standardanvändarna att följa 14.1. Vidare klassificeras denna fras som en bekräftelse under 

vägledning. Eftersom det krävs bedömning i denna fras var den här kategoriseringen mest lämpad, 

samt för att det även finns utrymme för egna tolkningar. Denna fras klassificeras ytterligare under 

kategorin vägledning som (=e) och anses vara ett ”erkännande” vilket betyder att denna fras ger stöd 

åt en regel.  

 

14.3 ”om det inte föreligger objektiva omständigheter som visar att dessa 

uppskattningar var felaktiga.” 

 

14.3 som är den sista frasen i denna standard frasas som den resterande del av stycket i sin helhet och 

kategoriseras som en regel följt av klassificeringen avslöjande. Denna fras anses vara en regel just för 

att den inte lämnar utrymme för tolkningar och egna bedömningar vid användningen av standarden. 

Bedömningen att den anses vara en regel är just uttrycket ”om det inte föreligger…”, vilket bedöms 

som konkret och sakligt.  

 

Resterande standarder inom IFRS 1 frasas, kategoriseras samt klassificeras på liknande sätt och totalt 

sammanställs 215 fraser. En grundläggande analys utförs nedan av resultatet som framkommer från 

innehållsanalysen.  

4.1.2 Analys IFRS 1  

 

I detta avsnitt genomförs en djupgående analys kring resultatet av innehållsanalysen på IFRS 1. Ur 

empirin går det att utläsa att det totalt finns, som tidigare nämnt, 215 fraser i denna standard. Fyra av 

dessa fraser innehåller även ”bright-lines” och tre fraser är komplexa. Enligt Bradbury och Schröder 

(2012) är ”bright-lines” och komplexitet starkt förknippade med regelbaserade standarder och 

återfinns sällan eller aldrig i principbaserade standarder. Även Donelson et al. (2016) hävdar att 

komplexitet förknippas med regelbaserade standarder. Vidare utvecklar författarna att ju komplexare 

en situation är att redovisa för standardanvändarna desto komplexare standarder krävs, vilket leder 
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till användning av regelbaserade standarder. Inom IFRS 1 återfinns ”bright-lines” och komplexitet 

endast sju gånger av 215 fraser vilket anses som sällan samtidigt som det påvisar att dessa standarder 

innehåller några former av regler. Detta antagande finner ytterligare stöd i resultatet av den 

grundläggande analysen där det påvisar att det klart finns flest regler inom dessa påstådda 

principbaserade standarder. I Tabell 1, panel B, utförs kategoriseringen inom användning, regel, 

vägledning och övrigt och resultatet visar att det totalt återfinns 35 användningar, 95 regler, 62 

vägledningar och 23 övriga fraser. I tabell 2, panel C, studeras de kvalitativa egenskaperna och de 

återfinns tolv gånger i IFRS 1 vilket kan anses som lite med tanke på att de påstås vara principbaserade 

standarder. 

 

Inom kategorin användning klassificeras fraserna ytterligare i allmänt, definition, specifik eller 

externt. Resultatet av klassificeringen visar att det finns 13 allmänna användningar, elva definitioner 

av användningar och elva specifika användningar men inga externa användningar. Typiskt för fraser 

i denna kategori är när frasen inleds med eller innehåller uttrycket ”denna standard…”. Inom IFRS 1 

går det att konstatera att det finns en hel del fraser som uttrycker ”med denna standard” och som är 

en användning för standardanvändarna.  

 

Regler som finns inom standarder bör alltid ha någon funktion enligt Nobes (2004), Shipper (2003) 

och Nelson (2003) för att uppnå fördelar. Som tidigare nämnt återfinns 95 regler inom IFRS 1. Vid 

klassificeringen av reglerna är 63 avslöjande, det vill säga vad som ska göras. Av de resterande regler 

klassificeras 13 som igenkännande, åtta som mätning och elva som förfarande. Detta resultat 

konstaterar att majoriteten av reglerna har en lämplig funktion i och med att det är överlägset flest 

avslöjande regler, vilket tyder på konkretisering och saklighet samt en liten eller ingen plats för 

tolkning i standarderna. En annan faktor som tyder på att standarder är regelbaserade är enligt 

Bradbury och Schröder (2012) att de indikerar att innehålla fler regler än vägledningar. Vilket dessa 

standarder gör och kan därför inte uteslutas från att i större utsträckning vara regelbaserade.  

 

Den tredje kategorin, vägledning, innehåller flest fraser efter regler och ses som en stor mängd 

tolkningar och riktlinjer i motsats till kategorin regler. Inom denna kategori delas fraserna in i 

klassificeringarna och resultatet är; tolv bekräftelser, tre allmänna exempel, inga specifika exempel, 

en indikator, 29 berättigande, där alla ytterligare klassificeras under c), samt 17 övriga. Vidare 

klassificeras de fraser som även har ett erkännande in under (=e), vilket är 49 fraser.  Bradbury och 

Schröder (2012) skriver i sin studie att principbaserade standarder innehåller fler vägledningar och 

bedömningar än regler. Detta antagande speglar även denna studies undersökning och är ett argument 
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som påvisar att IFRS 1 kan anses vara principbaserade standarder. Det är många fraser som även 

innehåller ett erkännande, vilket betyder att de måste ge stöd för en annan regel. Dessa erkännanden 

ger ytterligare argument för att dessa standarder är principbaserade.  

 

I den grundläggande analysen finns en kategori som definieras övrigt. Inom IFRS 1 är det 23 fraser 

som anses vara övriga som inte uppfyller kriterierna att vara varken en användning, regel eller en 

vägledning. Dessa fraser utgör en relativt liten del av de totala fraserna och anses inte ha en betydande 

roll i denna studie.  

 

4.1.3 IAS 19 Ersättning till anställda  

 

Empirisk data som hämtas och bearbetas genom innehållsanalysen till IAS 19 är standarderna 19.1 – 

19.40. För att ge en tydligare bild och förståelse över vad som analyseras, frasas och kategoriseras 

väljs standarden 19.27 ut och den lyder enligt följande:  

 

27. ”I förmånsbestämda planer 

a) Har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till 

nuvarande och tidigare anställda, och  

b) Bär företaget i allt väsentligt den aktuariella risken (att ersättningarna kommer att 

kosta mer än förväntat) och investeringsrisken. Om det aktuariella utfallet eller 

den faktiska avkastningen på investeringen är sämre än förväntad kan företagets 

förpliktelse komma att öka.” 

FAR (2012, s. 350). 

 

Denna standard delas in i sex olika fraser. Likt standarden IFRS 1, kategoriseras och klassificeras 

fraserna, nedan presenteras fraserna i IAS 19.27.  

 

27.1 ”I Förmånsbestämda planer”  

 

Fras 27.1 kategoriseras som övrigt för att den inte stämmer in på någon av de andra kategorierna. 

Eftersom denna fras varken ger någon vägledning, uttrycker en regel eller ger indikation på någon 

användning. 

27.2 ”Har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till 

nuvarande och tidigare anställda,”  
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Denna fras, 27.2, kategoriseras som en regel och vidare som avslöjande. Det för att den uttryckligt 

beskriver att företaget har en förpliktelse att lämna ersättningar.  

 

27.3 ”och bär företaget i allt väsentligt den aktuariella risken” 

 

Fras 27.3 kategoriseras även den som en regel och ytterligare som avslöjande. Eftersom den också 

förtydligar vad företaget har för åtaganden.  

 

27.4 ”(att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat)” 

 

Fras 27.4 tilldelas kategorin vägledning och klassificeras ytterligare som övrigt. För att den ger en 

förklaring till betydelsen ”aktuariella risken” som presenterades i fras 27.3. Frasen är även tilldelad 

(=e) eftersom vägledningen ger stöd åt en regel och är ett erkännande samt beskriver inte något som 

har med mätning att göra. Om detta hade varit fallet, att den beskrev något med mätning, hade denna 

fras betecknats som (=m). 

 

27.5 ” och investeringsrisken.”  

 

27.5 kategoriseras som en regel och klassificeras som avslöjande. Detta för att den poängterar att 

företaget bär investeringsrisken.   

 

27.6 ”Om det aktuariella utfallet eller den faktiska avkastningen på investeringen är 

sämre än förväntad kan företagets förpliktelse komma att öka.”  

 

Den sista frasen, 27.6, kategoriseras som vägledning och ytterligare som övrigt. Den innehåller även 

(=e) för att den ger ett erkännande stöd åt en regel. Varför den kategoriseras som en vägledning är för 

att frasen innehåller ord som ”om” och ”kan”. Vilket innebär att det beror på, således kan denna fras 

inte klassificeras som en regel eller användning, utan den kräver att standardanvändarna vidtar egna 

åtgärder.  

 

Alla de andra fraserna som återfinns i IAS 19 är, tillsammans med dessa fraser ovan 275 stycken, 

kategoriseras även i någon av de kategorier som återfinns i kodningsmanualen. Resultatet visar att 

fraserna innehåller; 16 användningar, 142 regler, 99 vägledningar och 18 övriga fraser.  
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4.1.4 Analys IAS 19 ersättning till anställda  

 

Från resultatet går att utläsa att denna standard är den som innehåller, med åtta, flest komplexa fraser. 

Vidare innehåller standarden även två stycken ”bright-lines”. Som tidigare nämnt återfinns dessa två 

snarare i regelbaserade standarder än i principbaserade standarder, vilket gör att IAS 19 tenderar att 

vara regelbaserade. Något som ger ytterligare stöd för detta är att standarderna innehåller fler fraser 

som kategoriseras som regler än vägledning, vilket enligt Bradbury och Schröder (2012) betyder att 

de snarare är regelbaserade. Vidare sker det bara tre hänvisningar till de kvalitativa egenskaperna i 

IFRS ramverk, vilket är minsta antalet referenser till de kvalitativa egenskaperna av alla de fyra 

standarderna som denna studie analyserar. Även detta visar att IAS 19 i större utsträckning snarare 

tenderar att vara regelbaserade än principbaserade.  

 

Antal fraser som kategoriseras som användning är totalt 16 stycken, varav tio klassificeras som 

allmänt, fyra som definitioner, två som specifika och inga som externa. Enligt Bradbury och Schröder 

(2012) säger inte detta speciellt mycket om standarderna är mer eller mindre princip- eller 

regelbaserade. Fraser som definieras som användning gör oftast det för att de mestadels innehåller 

”denna standard…”. Eftersom endast 16 av totalt 275 fraser är användning kan inte någon generell 

analysering kring om detta visar på att standarderna är mer eller mindre principbaserade eller 

regelbaserade utvecklas.  

 

De fraser som kategoriseras som regler i denna standard är 142 stycken av totalt 275 stycken. Vidare 

klassificeras fraserna som; åtta igenkännande, fyra mätning, 119 avslöjande och elva förfarande. 

Tidigare i denna studie nämns att Bradbury och Schröder (2012) menar att om standarder innehåller 

fler regler än vägledningar tenderar standarderna att vara mer regelbaserade än principbaserade. Men 

författarna hävdar även att bara för att standarderna innehåller många regler betyder inte det att 

standarderna är mindre principbaserade. Bradbury och Schröder (2012) kommer fram till att 

principbaserade standarder inte tenderar att innehålla färre regler än regelbaserade standarder. Det är 

snarare hur tydliga och bestämmande reglerna är, som återfinns i standarden, som avgör i vilken 

utsträckning standarderna är mer eller mindre princip- eller regelbaserade. Om standarderna 

innehåller regler, men lämnar utrymme för tolkningar och egna bedömningar från 

standardanvändarna kan standarderna ses som principbaserade, vilket dock inte framkommer i denna 

standard. Något som är anmärkningsvärt däremot är att de flesta fraser som kategoriseras som regler 

ytterligare klassificeras som avslöjande. Vilket betyder att fraserna är stängda för eventuella 

tolkningar och väldigt exakta i sin betydelse, vilket enligt Donelson et al. (2016) öppnar för ”bright-
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lines” och komplexitet. I detta avseende tenderar IAS 19 i större utsträckning att snarare stämma in 

på att vara regelbaserade standarder än principbaserade standarder. 

 

Från Tabell 1 kan under kategoriseringen vägledning 99 fraser utläsas som vidare klassificeras som; 

sex bekräftelse, 24 allmänna exempel, 28 specifika exempel och nio indikatorer. Alla de fraser som 

klassificeras som berättigande, klassificeras ytterligare som c), vilket betyder att de ger stöd för andra 

redovisningsstandarder i IFRS. Sedan återfinns även klassificeringen övrigt med 16 fraser. 

Standarderna innehåller även 40 erkännande (=e). De klassificeringar som överlägset innehåller flest 

fraser är exempel, både allmänna och specifika. Detta tenderar varken att peka ut IAS 19 som 

principbaserade eller regelbaserade standarder. Eftersom att både princip- och regelbaserade 

standarder enligt Bradbury och Schröder (2012) samt Bennett et al. (2006) tenderar att använda 

specifika och allmänna exempel för att hjälpa standardanvändarna, vare sig de innehåller regler eller 

vägledningar.  

 

Eftersom att IAS 19 innehåller 18 fraser som kategoriseras som övrigt sker en analysering om varför. 

Vid en djupare analys visar det sig att gemensamt för dessa fraser är att de innehåller relativt få ord. 

Därav kan inte en koppling till huruvida standarderna kan anses vara mer eller mindre principbaserade 

eller regelbaserade om de innehåller fler eller färre fraser som är kategoriserade övrigt. Det mesta 

tyder på att fraser kategoriseras som övrigt för att de innehåller för få ord för att avgöra om de kan 

kategoriseras som användning, regel eller vägledning.  

4.1.5 G4 1 – 2 Strategi och analys 

 

Empirisk data som hämtas och bearbetas genom innehållsanalysen till G4 är bland annat standarderna 

G4 – 1 och G4 – 2. Dessa standarder är placerade under rubriken ”Strategi och Analys”. Eftersom att 

dessa standarder skiljer sig åt gentemot IFRS, har en del av standarderna valts ut som exempel för att 

tydliggöra tillvägagångssättet. Detta för att dessa standarders innehåll är större än IFRS och en 

redogörelse av hela standarden skulle ge överflödig information. Den strategiskt utvalda delen ur G4 

– 2 lyder enligt följande: 

 

“Section One should focus on the organization’s key impacts on sustainability and 

effects on stakeholders, including rights as defined by national laws and relevant 

internationally recognized standards. This should take into account the range of 

reasonable expectations and interests of the organization’s stakeholders. This section 

should include:”     GRI (2013a, s. 25). 
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Denna utvalda del ur standarderna delas in i fem olika fraser. Varje fras delas in i en kategori och 

vidare en klassificering. Nedan presenteras denna del av standardens kategorisering.  

 

2.3 “Section One should focus on the organization’s key impacts on sustainability” 

 

Fras 2.3 kategoriseras som vägledning och klassificeras ytterligare som bekräftelse. Med bekräftelse 

menas att bedömning av frasen krävs från standardanvändarna eller att det finns svårigheter att tolka 

eller att känna igen frasen. Denna fras klassificeras som en bekräftelse för att den kräver att 

standardanvändarna vidtar någon typ av åtgärd, men frasen specificerar inte ut tydligt vad, vilket 

däremot en regel gör.  

 

2.4 “and effects on stakeholders,” 

 

Även denna fras, 2.4, kategoriseras som vägledning och vidare som bekräftelse. Detta för att denna 

fras, likt 2.3, kräver att standardanvändarna vidtar någon typ av åtgärd. Samt att den ger utrymme för 

egen tolkning och handling av standardanvändarna. Denna fras innehåller även stöd till en regel i 

form av (=e) då vägledningen är ett erkännande och inte mäter något. Ytterligare en faktor i denna 

fras är att den innehåller och refererar till en av de kvalitativa egenskaperna i ramverket för GRI som 

är ”stakeholder”.  

 

2.5 “including rights as defined by national laws and relevant internationally recognized 

standards.” 

 

Denna fras, 2.5, kategoriseras som vägledning, men till skillnad från de andra fraserna klassificeras 

denna ytterligare som ett allmänt exempel. Detta för att standarden ger exempel på att 

standaranvändarna ska använda den nationella lagstiftningen eller relevant internationellt kända 

definitioner. Frasen innehåller även stöd till en regel i form av (=e), vilket den gör för att frasen är ett 

erkännande. Precis som 2.4 hänvisar denna standard till en av de kvalitativa egenskaperna 

”relevance”.  

 

2.6 “This should take into account the range of reasonable expectations and interests of 

the organization’s stakeholders.” 
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Fras 2.6 är kategoriserad som vägledning och klassificeras som bekräftelse samt att den ger stöd för 

en regel genom ett erkännande och innehåller därför även (=e). Anledningen till kategoriseringen är, 

precis som de andra fraserna som blivit kategoriserade likadant, att bedömningar och tolkningar från 

standardanvändarna av frasen krävs. Även denna fras hänvisar till de kvalitativa egenskaperna i form 

av ”stakeholder”.  

 

2.7 “This section should include:” 

 

Den sista frasen i denna del av standarderna benämns 2.7 och kategoriseras som vägledning och 

klassificeras som bekräftelse. Även denna fras innehåller stöd till en regel i form av ett erkännande 

(=e). Varför frasen kategoriseras som den gör beror på att den är i behov av en tolkning och att 

standardanvändarna vidtar egna åtgärder för att använda frasen.  

 

De resterande fraserna i G4 1 – 2, det vill säga 52 stycken, kategoriseras även utefter 

kodningsmanualens grundläggande analys. Efter att alla fraser är kategoriserade och analyserade kan 

ett resultat utläsas från Tabell 1 och 2 i kapitel 4.1. Resultatet visar att fraserna inte innehåller några 

användningar. Men innehåller däremot; 15 regler, 41 vägledningar och en övrig fras. Vidare 

innehåller standarderna 14 hänvisningar till de kvalitativa egenskaperna i GRI:s ramverk. G4 1 – 2 

innehåller varken några ”bright-lines” eller några komplexa fraser. Däremot innehåller standarderna 

40 (=e) som är ett erkännande stöd åt regler.  

4.1.6 Analys G4 1 – 2  

 

Enligt Bradbury och Schröder (2012) bör principbaserade standarder innehålla färre regler än 

vägledningar. Dessa standarder innehåller fler än dubbelt så många vägledningar, 41 stycken, som de 

innehåller regler, 15 stycken. Vilket gör att dessa standarder tenderar att vara mer principbaserade än 

regelbaserade. Något som ger ytterligare stöd för detta är att standarderna inte innehåller några 

”bright-lines” eller komplexa fraser, vilket enligt Bennett et al. (2006) samt Donelson et al. (2016) 

oftast återfinns i regelbaserade standarder. Det sker hela 14 refereringar till de kvalitativa 

egenskaperna i GRI:s ramverk. Detta pekar på att standarderna snarare hör hemma bland 

principbaserade standarder än regelbaserade standarder. Detta för att IAS 19 innehåller 275 fraser 

och av dessa är 142 kategoriserade som regler och det är endast tre fraser som refererar till de 

kvalitativa egenskaperna. En jämförelse mellan dessa pekar därför på att IAS 19 innehåller fler regler, 

vilket gör att de tenderar att referera färre gånger till de kvalitativa egenskaperna. Medan G4 1 – 2 

innehåller 57 fraser och de flesta fraser kategoriseras som vägledning men också med 14 refereringar 
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till de kvalitativa egenskaperna. Således lyder analysen i denna studie att i ju större uträckning 

standarder tenderar att vara principbaserade, desto fler gånger sker referering till de kvalitativa 

egenskaperna som återfinns i vardera normgivningsorgan för IFRS och GRI.   

 

Vid analys av Tabell 2 panel B, kan resultatet att användning inte kategoriseras någon gång, regler 

15 gånger, vägledning 41 gånger och övrigt en gång, utläsas. Att användning inte kategoriseras någon 

gång kan tyda på att standarderna saknar konkretisering vilket innebär att en öppen och tolkande 

situation uppstår för standardanvändarna menar Bradbury och Schröder (2012).  

 

Hela 15 gånger kategoriseras en fras som en regel och alla klassificeras vidare som avslöjande. Ingen 

fras i G4 1 – 2 klassificeras som igenkännande, mätning eller förfarande. Detta tyder, till skillnad från 

de andra fraserna som mest visar att standarderna tenderar till att vara principbaserade, att G4 1 – 2 i 

viss utsträckning kan vara regelbaserade standarder eftersom de enda regler som återfinns är 

avslöjande. Vilket innebär att fraserna tydliggör vad som ska göras. Detta innebär att 

standardanvändarna inte får mycket utrymme för tolkningar och eget agerande. Om de istället 

klassificeras som igenkännande hade de enligt Bradbury och Schröder (2012) i större grad tenderat 

att vara mer principbaserade då denna kategori är otydligare och kräver mer tolkning.  

 

Under kategorin vägledning som frasas 41 gånger utförs ytterligare klassificeringar. Bland annat 

klassificeras bekräftelse 28 gånger och därmed flest gånger. Vidare visar resultatet att allmänt 

exempel klassificeras två gånger och specifikt exempel fyra gånger. Indikator sex gånger och övrigt 

klassificeras en gång. Däremot klassificeras ingen vägledning som berättigande vilket betyder att 

fraserna inte hänvisar till någon annan standard. Hur de ytterligare klassificeras är i detta läge inte 

viktigt att ta hänsyn till. Det betydelsefulla är snarare att standardernas fraser till störst del 

kategoriseras som vägledning och därför föreslås de, likt Bradbury och Schröder (2012), att i större 

utsträckning vara mer principbaserade än regelbaserade standarder. Detta för att de ger mer utrymme 

för egen tolkning och att standardanvändarna vidtar någon typ av åtgärd med hjälp av vägledningen. 

Något som ger ytterligare stöd för detta är ett erkännande, (=e), som refereras till 40 gånger och verkar 

som ett stöd åt regler.   

 

Eftersom det endast är en fras som kategoriseras som övrigt i denna standard läggs ingen större vikt 

vid att analysera varför frasen kategoriserats som övrigt. Speciellt eftersom den fras som kategoriseras 

under denna standard lyder: ”tables summarizing”. Vilket innebär att den enbart kategoriseras på detta 
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sätt för att den varken är en användning, regel eller en vägledning, inte för att den fyller någon annan 

funktion eller bör kategoriseras som något annat av betydelse. 

4.1.7 G4 24 – 27 Intressenter 

 

Den sista standarden som väljs ut är tagen från G4 24 – 27 och är standarden 26. Detta för att som 

ovan ge en förståelse och överblick i tillvägagångssättet vid bearbetningen av det empiriska materialet 

i innehållsanalysen. Standarden presenteras först i sin helhet för att sedan delas in i de olika fraser 

och kategoriseringar som standarden tilldelats. Denna standard delas in i tre fraser, se nedan. 

 

26. “Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including 

frequency of engagement by type and by stakeholder group, and an indication of 

whether any of the engagement was undertaken specifically as part of the report 

preparation process.”  

GRI (2013a, s.30). 

 

26.1 ”Report the organization’s approach to stakeholder engagement,” 

 

Den första frasen under den här standarden kategoriseras som en vägledning eftersom definitioner 

och tillämpningar anses möjliga. Vidare klassificeras denna standard under kategorin övrigt därför 

att den inte passar in i någon av de andra klassificeringarna. Ytterligare klassificeras denna standard 

som ett (=e) vilket betyder erkännande och ger ett stöd för en regel. Denna klassificering betyder att 

det inte finns något som går att mäta.  

 

26.2 ”including frequency of engagement by type and by stakeholder group,” 

 

Fras 26.2 kategoriseras som vägledning med ett specifikt exempel. Denna standard klassificeras som 

exempel eftersom den specifikt förklarar ”frequency”, ”engagement”, ”by type” samt ”by stakeholder 

group”. Vidare klassificeras även denna standard som ett (=e) som betyder att det ger stöd åt en regel 

samt att det inte går att mäta.   

 

26.3 ”and an indication of whether any of the engagement was undertaken specifically 

as part of the report preparation process.”  
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Den sista frasen, 26.3, kategoriseras likt de andra fraserna i denna standard som en vägledning. Den 

här frasen går under kategorin övrigt eftersom den inte passar in under någon av de andra 

klassificeringarna under vägledning. Som de andra två fraserna klassificeras även den här frasen som 

ett (=e) och är ett stöd åt en regel och därför hamnar denna fras i kategorin vägledning och inte i 

kategorin övrigt. Frasen ger en otydlig bild över vad som ska göras, speciellt med begreppet 

”whether”, men samtidigt är det ett riktmärke som finner stöd i andra standarder. Frasen ger utrymme 

för tolkning och personliga resonemang och kan därför uteslutas att kategoriseras som en regel.  

4.1.8 Analys G4 24 – 27 

 

I standarderna G4 24 – 27 återfinns det endast tio fraser vilket motsvarar nio vägledningar och en 

regel. Detta påvisar att dessa hållbarhetsredovisningsstandarder lämnar stort utrymme för egna 

tolkningar, reflektioner och bedömningar vid applicering och tillämpning av standarderna. 

Standarderna G4 24 – 27 lever därav upp till vissa av de kriterier som krävs för att i större utsträckning 

anses vara principbaserade standarder enligt Bradbury och Schröder (2012), Carmona och Trombetta 

(2008) samt Bennett et al. (2006). Detta resultat av studien kan ses som ett argument för att G4 24 – 

27 i större grad är principbaserade standarder. Detta argument styrks från Jones et al. (2016) och 

Fonseca et al. (2012) påståenden om att hela GRI i stort sätt är framställt av principer som kan ses 

som vägledningar vid användningen av standarderna. Även Tschopp och Nastanki (2014) påstår att 

alla standarder som GRI ger ut är principbaserade standarder. Resultatet i denna studie av 

granskningen av standarderna G4 24 – 27 kan i mångt och mycket sammanfattas som vägledningar 

för standardanvändarna. Utifrån dessa vägledningar kan standardanvändarna göra egna tolkningar 

och bedömningar snarare än tydliga regler i standarderna som säger vad som ska göras, när det ska 

göras och hur det ska göras. Således kan hållbarhetsredovisning enligt GRI se olika ut för olika företag 

beroende på hur tolkningar sker, vilket kan förhindra att jämförelser och kontroller går att genomföra.  

 

Ett annat argument för att G4 24 – 27 i större utsträckning kan ses som principbaserade standarder är 

att de inte innehåller några ”bright-lines” eller komplexa fraser. Bradbury och Schröder (2012) 

poängterar att standarder som innehåller ”bright-lines” och komplexa standarder i större omfattning 

är regelbaserade standarder. Ytterligare ett argument för principbaserade standarder är att de återfinns 

kvalitativa egenskaper i standarderna.  Bradbury och Schröder (2012) hävdar dock inte att det i 

principbaserade standarder återfinns kvalitativa egenskaper oftare än i de regelbaserade standarderna. 

Analysen i denna studie påstår att det finns en koppling mellan principbaserade standarder och antal 

kvalitativa egenskaper. I dessa standarder återfinns den kvalitativa egenskapen ”intressenter” sex 
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gånger vilket stärker argumentet för att G4 24 – 27 i större grad kan anses vara principbaserade 

standarder. 

 

Under vägledning klassificeras fraserna vidare som; fyra bekräftelser, tre specifika exempel och två 

övriga. Vidare klassificeras alla nio vägledningar som erkännanden. Dessa fraser anses behöva ge 

stöd för andra fraser i form av regler, eftersom de anses vara erkännanden. Ur denna analys kan dessa 

standarder påvisa att de i större utsträckning är principbaserade standarder än regelbaserade 

standarder. 

4.1.9 Komparativ analys 

Vid analysering av alla fyra utvalda standarder framgår det från Tabell 2, panel C, att de standarder 

som refererar minst antal gånger till de kvalitativa egenskaperna är IAS 19 och de standarder som 

refererar flest antal gånger är G4 1 – 2. Vidare framgår det däremot att IFRS 1 innehåller fler 

refereringar till de kvalitativa egenskaperna än G4 24 – 27. Dock kan detta inte bedömas rättvist när 

G4 24 – 27 innehåller sex kvalitativa egenskaper på endast tio fraser medan IFRS 1 innehåller tolv 

kvalitativa egenskaper på 215 fraser. Således tyder detta på att hållbarhetsredovisningsstandarder som 

anses vara principbaserade innehåller fler kvalitativa egenskaper än finansiella 

redovisningsstandarder som anses vara principbaserade. Resultatet visar att de finansiella 

redovisningsstandarderna tenderar att innehålla flera komplexa fraser och ”bright-lines” än 

hållbarhetsredovisningsstandarderna. Detta tyder på att de finns större utrymme för egen tolkning och 

antaganden i hållbarhetsredovisningsstandarderna. 

 

I den grundläggande analysen i Tabell 1, panel B, visar resultatet att det endast finns fraser 

kategoriserade under användning inom IFRS 1 och IAS 19. Däremot återfinns inga fraser som 

kategoriseras som användning i G4 1 – 2 och G4 24 – 27. De fraser som kategoriseras som användning 

går inte fullständigt att definiera om de i större utsträckning är principbaserade eller regelbaserade. 

Men eftersom det inte återfinns någon fras under hållbarhetsredovisningsstandarderna kan det betyda 

att GRI:s standarder ses som mer principbaserade. Men för att säkerställa något krävs ytterligare 

forskning av andra standarder inom GRI.  

 

Under kategorin regel framgår det tydligt att de finansiella redovisningsstandarderna IFRS 1 och IAS 

19 innehåller överlägset flest fraser kategoriserade som en regel, sett till de totala antalet fraserna. I 

Tabell 1, panel B, går det att utläsa att IFRS 1 innehåller 95 regler av 215 fraser vilket motsvarar 

ungefär 45 procent av de totala fraserna. I IAS 19 finns det 142 fraser som kategoriseras regler av 
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totalt 275 fraser, detta motsvarar 52 procent. G4 1 – 2 innehåller 15 regler av 57 fraser som innebär 

att fraserna som kategoriseras regler utgör 26 procent av de totala antalet fraserna. Däremot innehåller 

G4 24 – 27 endast tio procent regler eftersom endast en fras av tio kategoriseras som regel. Således 

lyder analysen av kategorisering regler för fraser att de finansiella redovisningsstandarderna IFRS 1 

och IAS 19 tenderar att innehålla fler regler än hållbarhetsredovisningsstandarderna G4 1 – 2 samt 

G4 24 – 27.  

 

De fraser som kategoriseras vägledning motsvarar i IFRS 1 29 procent, IAS 19 36 procent, G4 1 – 2 

72 procent och G4 24 – 27 90 procent. Precis som under kategoriseringen regler kan även här en 

tydlig skillnad mellan standarderna urskiljas, men åt ett motsatt håll. Här är det 

hållbarhetsredovisningsstandarderna som motsvarar de höga procentsatserna och därmed innehåller 

flest vägledningar. Vilket tyder på att dessa standarder kan anses innehålla fler vägledningar än de 

finansiella redovisningsstandarderna.  

 

Under kategoriseringen övrigt kan ur Tabell 1, panel B, utläsas relativt lägre siffror i samtliga 

standarder i jämförelse till de andra kategorierna. Anledningen till detta är svår att avgöra, men efter 

analysen blir det tydligare och det framkommer att det förmodligen har att göra med att standarderna 

ibland delas in i orättvisa fraser, som är alldeles för innehållsfattiga för att kunna kategoriseras.  
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5. Diskussion 
 

För att väcka ytterligare debatt kring studiens ämne framkommer en tolkning av resultatet och 

analysen i detta kapitel. Studiens resultat och analys ställs även mot tidigare forskning för att 

diskutera eventuella likheter och skillnader som uppstår. Sist i detta kapitel diskuteras både fördelar 

och nackdelar i de olika metodvalen som tillämpas i studien.  

 

5.1 Princip- och regelbaserade standarder   
 

Studiens resultat och analys visar att alla standarder som undersöks innehåller regler. Undersökningen 

visar även att alla standarder är baserade på principer. Således finns det ingen poäng med att dela in 

standarderna som principbaserade eller regelbaserade. Detta påstående stämmer väl överens med det 

resultat som Bennett et al. (2006) kommer fram till. Författarna skriver att det inte är meningsfullt att 

antingen klassificera standarderna som princip- eller regelbaserade. Studiens undersökning visar likt 

Bennett et al. (2006) att det inte finns en standard som endast är principbaserad. Om så hade varit 

fallet hade innehållsanalysen visat att standarderna endast refererat till de kvalitativa egenskaperna i 

ramverken om de var principbaserade. Vilket inte stämmer i denna studie då regler behövs för att 

förtydliga hur standardanvändarna ska gå till väga för att tillämpa de principbaserade standarderna 

och refererar även de, till de kvalitativa egenskaperna i ramverken. På samma sätt visar resultatet att 

standarder som identifieras som regler är i behov av principer för att få en vägledning, professionell 

bedömning samt för att standarderna i vissa fall behöver hänvisa till de kvalitativa egenskaperna i 

ramverken. Vilket betyder att standarder är i behov av både principer och regler för att 

redovisningsstandarderna ska vara kompletta, vare sig det är finansiella redovisningsstandarder eller 

hållbarhetsredovisningsstandarder.  

 

Studiens resultat medför såväl praktiska som teoretiska konsekvenser. De praktiska konsekvenserna 

grundar sig hos standardanvändarna, de som ska tillämpa standarderna och upprätta redovisningarna. 

Resultatet visar att de bör vara väl medvetna om att en standard i viss utsträckning kan tendera att 

vara mer eller mindre princip- eller regelbaserad och bör användas och tillämpas därefter. Då 

tillämpning av principbaserade standarder kräver mer tolkning och egen bedömning samt att regler 

ger striktare direktiv i tillämpningen. Standardanvändarna bör även veta att standarder oftast 

innehåller både principer och regler, istället för att utgå från att de antingen är principbaserade eller 

regelbaserade. De teoretiska konsekvenserna har sin grund i debatten angående om en standard är 

antingen princip- eller regelbaserad. Resultatet visar att en standard sällan är antingen eller. Därav 

bör fortsatta debatter kring ämnet utgå från att en standard innehåller båda. Samt att denna studie 
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undersöker hållbarhetsredovisningsstandarder, vilket sällan förkommer i tidigare forskning. Således 

uppmanar denna studie till fortsatt forskning kring hållbarhetsredovisningsstandarder med 

utgångspunkten att standarder innehåller både principer och regler. Men att det är viktigt att betona i 

vilken utsträckning de är antingen eller, för att underlätta den praktiska tillämpningen av 

standarderna. Detta säger emot Dennis (2008), som i viss mån menar att lösningen på problemet är 

att endast använda principbaserade standarder, för att det medför en flexibilitet och bättre jämförelse 

mellan standarderna.   

 

Enligt Bradbury och Schröder (2012), Bennett et al. (2006) och Donelson et al. (2016) innehåller 

principbaserade standarder färre eller inte några ”bright-lines” alls, som däremot de regelbaserade 

standarderna innehåller. Denna studies resultat och analys visar till skillnad från Bradbury och 

Schröder (2012) att ”bright-lines” kan vara till stor nytta inom principbaserade standarder. Eftersom 

både IFRS 1 och IAS 19, som anses vara principbaserade, innehåller ”bright-lines” och gör att dessa 

standarder är tydligare och mer konkreta för standardanvändarna att använda för egen tolkning och 

tillämpning. Vilket även det indikerar på att standarderna varken är princip- eller regelbaserade, utan 

snarare är både och.  

 

Något som stämmer överens med Donelsons et al. (2016) uppfattning om att regelbaserade standarder 

innehåller komplexitet samt tenderar att användas vid komplexare fall stämmer överens med denna 

studies resultat. Denna studie anser att ju fler fall som är komplexa vid upprättandet av en redovisning, 

desto mer tenderar regelbaserade standarder att användas. Vilket innebär att ju komplexare 

situationen är, desto mer benägna är standardanvändarna att använda regelbaserade standarder. För 

att dessa standarder sakligt och tydligt hjälper till med de komplexa problemen på ett lämpligt sätt, 

vilket även Donelson et al. (2016) samt Bennett et al. (2006) håller med om.  

 

Bradbury och Schröder (2012) hävdar att antal refereringar till de kvalitativa egenskaperna, i form av 

principer, inom ramverken för IFRS och GRI inte påvisar om en standard är mer eller mindre princip- 

eller regelbaserad. Det är däremot något som denna studie finner bevis för. Eftersom resultatet visar 

att de standarder som undersöks i största möjliga mån tenderar att vara principbaserade, då de sker 

fler refereringar till de kvalitativa egenskaperna i ramverken. Ett exempel är G4 1 – 2 som refererar 

hela 14 gånger till olika principer, den kvalitativa egenskap och princip som åberopas flest gånger är 

hållbarhet. Men någon generell slutsats gällande hela IFRS och GRI kan inte dras, då  endast fyra 

standarder undersöks. Vilket gör att beviset för att principbaserade standarder mer ofta än 

regelbaserade standarder åberopar de kvalitativa egenskaperna i ramverken kan ifrågasättas. 
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5.2 Metodreflektion 
 

Studiens tillvägagångssätt och metodavsnitt fungerar väl genom arbetets gång. Kodningsmomentet i 

innehållsanalysen är ett viktigt steg, som även Bryman och Bell (2013) påstår används, främst för att 

samla in, sortera och koda fram det empiriska materialet som ligger till grund för studien. Bryman 

och Bell (2013) hävdar att kodningsmanualen är huvudmomentet i en kvalitativ innehållsanalys och 

det är även fallet i denna studie där Bradbury och Schröders (2012) kodningsmanual antas som 

utgångspunkt. Även Kripendorffs (2004) tillvägagångssätt, att upprätta en innehållsanalys, fungerar 

väl vid förankringen i detta arbete. En svårighet som uppstår är utformningen av kodningsmanualen, 

vilket har stor påverkan på studiens resultat. Eftersom studiens utformning av kodningsmanualen är 

en förstagångstillämning, är det svårt att veta vilka delar som ger ett relevant innehåll. Således är 

tidigare forskning som Bradbury och Schröder (2012) samt Krippendorff (2004) till stor hjälp. Trots 

det kan studiens resultat med största sannolikhet se annorlunda ut om andra delar inkluderas.  

 

Vid val av standarderna används ett systematiskt urval som Bryman och Bell (2013) beskriver som 

att ett urval sker direkt från urvalsramen, i detta fall standarderna. Detta urval används för att det 

anses som lämpligast till studien innan empirin genomfördes. I efterhand anses fortfarande ett 

systematiskt urval vara mest lämpad i denna studie. Eftersom standarderna väljs ut med omsorg för 

att representera mer kompletta och komplicerade standarder i avsikt att kunna genomföra en så 

djupgående innehållsanalys som möjligt. Även detta val påverkar studiens resultat och utfall i den 

mån att andra standarder givit ett annorlunda resultat. Det vore intressant att genomföra en studie på 

samma normgivningsorgan, det vill säga IFRS och GRI för att jämföra finansiell redovisning mot 

hållbarhetredovisning. Något som däremot ger ett mer jämförbart resultat är om en analysering av två 

likartade standarder skulle ske, exempelvis som är placerade under rubriken ”Intressenter”. Men som 

tidigare nämnt är inte detta möjligt i denna studie, eftersom en sådan liknelse inte existerar mellan de 

båda standarderna.  

 

Nackdelen med att granska IFRS och GRI är, som tidigare nämnt, att dessa standarder är olika 

uppbyggda och på så sätt blir det även svårt att frasa och kategorisera dessa emellanåt. Det finns även 

ett tidsspann som skiljer standarderna åt och det kan påverka standarderna både genom att tekniken 

förbättras mellan åren men även att förändring i ramverken sker. Precis som Bennetts et al. (2006) 

studie, syftar inte denna studie till att reda ut om en standard är bättre eller sämre än någon annan 

standard, vilket gör att tidsspannet inte har någon större betydelse på resultatet.   
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6. Slutsats   
 

I detta kapitel knyts syftet och forskningsfrågorna samman med studiens resultat samt med den 

diskussion som förts ovan. Vidare presenteras ett bidrag till ämnesområdet, såväl teoretiskt som 

praktiskt. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Studiens frågeställningar och slutsatser 

 

Syftet med denna studie är att jämföra, granska och analysera i vilken utsträckning 

redovisningsstandarderna IFRS och GRI är principbaserade och regelbaserade standarder. En 

innehållsanalys genomförs mellan standarderna IFRS 1, IAS 19, G4 1 – 2 och G4 24 – 27 där antalet 

användningar, regler, vägledningar eller övriga fraser identifierades. Vidare identifieras ”bright-

lines” och komplexa fraser i standarderna. Den sista delen i innehållsanalysen är att identifiera de 

kvalitativa egenskaperna för var och en av standarderna. Denna innehållsanalys ger följande svar på 

forskningsfrågorna:  

 

Forskningsfråga 1: I vilken utsträckning är IFRS och GRI principbaserade?   

 

Svar: Ur innehållsanalysen framkommer att alla fyra standarder inom normgivningsorganen IFRS 

och GRI i viss utsträckning är principbaserade standarder. Men GRI anses i större utsträckning vara 

principbaserade standarder och motsvarande anses IFRS i större grad vara regelbaserade.  

 

Forskningsfråga 2: I vilken utsträckning är IFRS och GRI regelbaserade? 

Svar: Flera forskare hävdar att både IFRS och GRI anses vara principbaserade standarder. Dock 

framgår det ur innehållsanalysen i denna studie att IFRS standarder, IFRS 1 och IAS 19, i viss 

utsträckning är regelbaserade standarder. G4 1 – 2 och G4 24 – 27 är i en liten utsträckning 

regelbaserade standarder men i jämförelse med IFRS 1 och IAS 19 är de i större utsträckning 

principbaserade än regelbaserade standarder.  

 

Utifrån dessa svar på forskningsfrågorna går det att konstatera att det inte finns en självklar gräns 

mellan standarderna huruvida de antingen är principbaserade eller regelbaserade. Det framkommer 

tydligt i denna studie att standarderna snarare befinner sig i en gråskala och att standarderna är både 

princip- och regelbaserade, samt att de inte är kompletta om de inte innehåller både principer och 

regler. Vilket stämmer överens med Bennetts et al. (2006) slutsats. Det framgår även tydligt att 
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hållbarhetredovisningsstandarderna G4 1 – 2 och G4 24 – 27 i större utsträckning är mer 

principbaserade än regelbaserade. Det blir även uppenbart att IAS 19 till större grad är regelbaserade 

än principbaserade standarder.  IFRS 1 tenderar att vara regelbaserade men är i större utsträckning 

ändå principbaserade standarder.  

  

Utifrån analysen och diskussionen dras slutsatsen att dessa fyra standarder både är principbaserade 

och regelbaserade standarder. Det framkommer ur innehållsanalysen att IFRS 1 samt IAS 19 tenderar 

att vara mer regelbaserade standarder då IFRS 1 innehåller 45 procent regler och IAS 19 52 procent 

regler. Dessutom innehåller de båda finansiella standarderna ”bright-lines” och komplexa fraser 

vilket även det gör att de snarare tenderar att vara regelbaserade än principbaserade standarder. Detta 

överensstämmer med vad Bradbury och Schröder (2012), Hogdon et al. (2011) och Carmona och 

Trombetta (2008) hävdar, att regelbaserade standarder innehåller en högre nivå av komplexitet och 

tydlighet. Som tidigare nämnt är detta en gråskala och de finansiella standarderna innehåller även 

principer i form av vägledningar och användningar. Bennett et al. (2006) menar också att ”bright-

lines” oftare återfinns i regelbaserade standarder än i principbaserade standarder vilket stödjer 

argumentet att de finansiella redovisningsstandarderna tenderar att vara mer regelbaserade.  

 

I större utsträckning tenderar hållbarhetsredovisningsstandarderna G4 1 – 2 och G4 24 – 27, i motsats 

till de finansiella redovisningsstandarderna, att vara principbaserade, främst för att G4 1 – 2 endast 

innehåller 26 procent regler och G4 24 – 27 innehåller 10 procent regler. Dessa 

hållbarhetsredovisningsstandarder innehåller inte några ”bright-lines” och relativt få komplexa fraser, 

vilket ger ytterligare belägg för att standarderna tenderar att i större utsträckning vara principbaserade. 

Som tidigare nämnt i diskussionen hävdar Donelsson et al. (2016) samt Bradbury och Schröder (2012) 

att regelbaserade standarder innehåller fler komplexa fall och detta kan stödja argumentet att G4 1 – 

2 och G4 24 – 27 tenderar att vara principbaserade då de inte innehåller komplexa fall. Eftersom dessa 

standarder inte innehåller några ”bright-lines” är även det ett skäl för att dessa standarder tenderar att 

vara principbaserade. Bennett et al. (2006) hävdar som tidigare nämnt att ”bright-lines” förknippas 

med regelbaserade standarder.  

 

Avslutningsvis dras slutsatsen i denna studie att alla de fyra undersökta standarderna IFRS 1, IAS 19, 

G4 1 – 2 och G4 24 – 27 i större eller mindre utsträckning varken är princip- eller regelbaserade, de 

befinner sig, precis som Bennett et al. (2006) påstår, i en gråskala. Vidare dras slutsatsen likt Bradbury 

och Schröder (2012) att regelbaserade standarder, till skillnad från principbaserade standarder, 

innehåller fler regler, kräver färre egna bedömningar från standardanvändarna, innehåller fler ”bright-
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lines” samt är mer utförliga och komplexa. Till sist dras slutsatsen att de finansiella standarderna 

IFRS 1 och IAS 19 innehåller en större mängd regler än hållbarhetsredovisningsstandarderna G4 1 – 

2 och G4 24 – 27, vilket tyder på att det krävs mer tolkning och egna slutsatser vid upprättande av 

hållbarhetsredovisning än vid upprättandet av finansiell redovisning.  

 

6.2 Bidrag 

 

Studiens bidrag delas in i teoretiskt bidrag och praktiskt bidrag för att ge en tydlig bild över denna 

studies djupgående förståelse för principbaserade och regelbaserade standarder inom både finansiell 

redovisning och hållbarhetsredovisning.  

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

 

Det teoretiska bidraget framkommer genom studiens resultat och visar den gråskala som finns mellan 

princip- och regelbaserade standarder. Det går inte att urskilja standarderna som varken 

principbaserade eller som regelbaserade. Standarderna innehåller både principer och regler och det är 

i vilken utsträckning dessa standarder tenderar att vara mer eller mindre regelbaserade som gör att de 

kan kategoriseras som mer eller mindre principbaserade eller regelbaserade. Det teoretiska bidraget 

bidrar till debatten kring huruvida standarder kan anses vara principbaserade eller regelbaserade. 

Studien hävdar att denna debatt inte längre bör fortgå på samma sätt som tidigare då resultatet visar, 

likt Bennett et al. (2006), att en standard är baserad på både principer och regler. Frågan är bara i 

vilken utsträckning standarderna tenderar att vara mer eller mindre princip- eller regelbaserade. Detta 

bör forskare och standardanvändare ha i åtanke eftersom de argumenterar kring huruvida en standard 

kan anses vara det ena eller det andra. Studiens teoretiska bidrag visar alltså att en standard sällan kan 

vara antingen eller, utan kräver både principer och regler för att vara komplett. Således bör debatter i 

framtiden fortgå i vilken utsträckning standarderna är princip- eller regelbaserade snarare än att 

fastställa om de är principbaserade eller regelbaserade. Utgångspunkten bör vara att en standard, som 

tidigare nämnt inte är antingen eller.  

6.2.2 Praktiskt bidrag 

 

Det praktiska bidraget kan ses som ett verktyg för de företag och användare som tillämpar standarder 

i sina finansiella redovisningar och hållbarhetsredovisningar. Bidraget visar främst att företag och 

användare bör bli mer medvetna i vilken utsträckning standarderna som de tillämpar är antingen 

principbaserade eller regelbaserade, för att på så sätt kunna anpassa användningen av standarderna.  
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Resultatet visar att hållbarhetsredovisningsstandarderna i stor utsträckning kan ses som 

principbaserade standarder. Det praktiska bidraget leder till att företag bör vara väl medvetna om att 

de behöver tolka och tillämpa GRI genom egna bedömningar. Samtidigt som standardanvändare i 

företag som tillämpar standarder som tenderar att i större utsträckning vara regelbaserade bör ha i 

åtanke att egna tolkningar och bedömningar inte får ta för stor plats i redovisningarna.  

 

Det praktiska bidraget ger företag och standardanvändare en medvetenhet i hur de bör tillämpa 

standarderna beroende på om de tenderar att vara mer eller mindre princip- eller regelbaserade. Istället 

för att utgå från att de antingen är det ena eller det andra och tillämpa standarderna utefter det.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

Ett förslag till fortsatt forskning inom detta ämnesområde är att tillämpa tillvägagångssättet, 

kodningsmanualen och forskningsfrågorna på andra standarder, både inom IFRS och GRI men även 

inom andra normgivningsorgan. Eftersom denna studie riktas mot både finansiell redovisning och 

hållbarhetsredovisning i ett jämförande angående i vilken utsträckning standarder är principbaserade 

eller regelbaserade, ligger denna studie i framkant enligt författarnas vetskap. Detta för att studier 

vanligtvis upprättas för att jämföra finansiella redovisningsstandarder och att det inte finns många 

studier som undersöker hållbarhetsredovisningsstandarder. Därav kan vidare studier genomföras till 

en större utsträckning där finansiella standarder ytterligare kan jämföras mot 

hållbarhetsredovisningsstandarder.  

 

Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att tillämpa tillvägagångssättet på endast finansiella 

redovisningsstandarder eller endast på hållbarhetsredovisningsstandarder, för att avgöra till vilken 

grad standarderna är principbaserade eller regelbaserade. 

 

Denna studie undersöker endast två standarder ur respektive normgivningsorgan vilket gör att det inte 

går att generalisera i vilken utsträckning hela standarderna är principbaserade eller regelbaserade. 

Därför uppmuntrar denna studie till att utföra liknande studier i framtiden, för att på så vis undersöka 

andra standarder inom dessa två normgivningsorgan. Detta för att studera, jämföra och granska ett 

bredare område samt för att kunna generalisera resultatet.  
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Bilaga  

Kodningsmanual 

1. Registrera paragrafnummer från standarderna.  

 

2. Tilldela ett löpnummer till varje fras. Varje fras börjar med citationstecken ” och avslutas med ett 

citationstecken ”. Ignorera rubriker och underrubriker. 

 

3. Analysenheten är som tidigare nämnt en ”fras” och inte en mening. Därför kan en fras innefatta 

flera meningar än en mening. Detta utförs enklare när en mening innehåller en lista. Men i vissa fall 

är det mindre uppenbart. Exempel på flera fraser som innehåller en och samma mening:  

 

IAS 19  

11.1 ”Företaget ska redovisa den förväntade kostnaden för kortfristiga ersättningar 

till anställda i form av betald frånvaro på följande sätt:” 

11.2 a) ”beträffande betald frånvaro som kan sparas, när de anställda utför tjänster 

som ökar deras rätt till framtida betald frånvaro,”  

11.3 b) ”och beträffande betald frånvaro som inte kan sparas, när frånvaron 

inträffar.” 

 

 En fras kan vara ofullständig av sig själv och kan behöva kombineras med en andra mening, 

exempel:  

IAS 19  

31.6 ”Om den slutliga kostnaden för intjänade ersättningar vid rapportperiodens slut 

är högre än väntat måste nämligen företaget antingen öka sina avgifter eller 

förmå de anställda att acceptera en minskning av ersättningarna.  

31.6 Därför är en sådan plan en förmånsbestämd plan.” 



 

 

 

4. Grundläggande analys av standardernas sammansättning: Registrera vilken KATEGORI varje fras 

tillhör. Tilldela fraserna en av följande kategorier:  

 Användning – dessa fraser relaterar till standarden. Typiskt för denna kategori är att fraserna 

börjar med eller innehåller: ”denna standard....” 

 Regel – dessa fraser kräver att standardanvändarna vidtar åtgärder.  

 Vägledning – måste relatera till någon annan del av standarden, vanligtvis en regel, men 

definitioner och tillämpningar är möjliga.  

 Övrigt – något som inte passar in i ovanstående kategorier.  

 

5. Varje ANVÄNDNING kan ytterligare klassificeras som: 

 Allmänna – dessa relaterar till standarden i helhet. 

 Definition – dessa relaterar till en viss typ av standardernas allmänna användning.  

 Specifika – dessa är hänvisningar till specifika paragrafer i standarden.  

 Externa – dessa är referenser till externa standarder eller dokument.  

 

6. Varje REGEL kan vidare klassificeras:  

 Igenkännande – om/när man ska tillämpa standarden, eller inte. 

 Mätning – avser belopp, hur mycket. 

 Avslöjande – vad som ska göras.  

 Förfarande – när bokföringen ska ske, tillexempel: balansdagen. 

 

7. Varje VÄGLEDNING kan ytterligare klassificeras:  

 Bekräftelse – detta är en bekräftelse på att bedömning krävs av standarden eller att det finns 

svårigheter att tolka eller att känna igen standarden.  

 Exempel (allmänna) – som har bred tillämpning. 

 Exempel (specifika) – dessa är typiska exempel i exemplen, se nedan:  

 

 

 

 

 



 

 

 

IAS 19  

37.1 Statliga planer bildas genom lagstiftning för att omfatta alla företag (eller alla 

företag i en viss kategori, … 

 … exempelvis en viss bransch). 

 

 Indikator – detta liknar ett exempel. Texten ska identifiera att objektet är ett möjligt utfall.  

 Berättigande – detta är stöd för en regel. Följande underklassificeringar bör registreras:  

a) berättigande/PR – principer i ramverk: kvalitativa egenskaper; kriterier gällande definition 

och erkännande principer. 

b) Berättigande/övriga – andra principer: som inte är principer i ramverk.  

c) Berättigande/standard – stöd från andra redovisningsstandarder.  

 Övriga – detta är de som är kvar och inte passar in på någon av de ovan, vanligtvis allmänt 

stöd.  

9. Eftersom varje VÄGLEDNING relaterar till en annan del måste det finnas en hänvisning till 

motsvarande fras.  

 

10. VÄGLEDNING måste ge stöd för en användning/definition/regel. Om det ges stöd för regeln, 

notera om det är ett erkännande (=e) eller mätning (=m). 

 

11. Den nästkommande del som ska analyseras i standarderna är om fraserna innehåller några ”bright-

lines” (B-L) eller om de upplevs som komplexa (K). Denna analys genomförs eftersom 

principbaserade standarder anses vara mindre komplexa än regelbaserade standarder och bör därför 

inte innehålla några ”bright-lines” heller.  

 

12. I varje standard/fras ska även de kvalitativa egenskaperna, det vill säga principerna i IFRS 

respektive GRI:s ramverk analyseras och identifieras. Dessa är för IFRS:  

 Relevans 

 Begriplighet 

 Jämförbarhet 

 Tillförlitlighet 

 Aktualitet  

 Verifierbarhet  



 

 

 

För GRI är det:  

 Intressenter 

 Hållbarhet 

 Väsentlighet 

 Fullständighet 

 Balans 

 Jämförbarhet  

 Försiktighet 

 Aktualitet 

 Tydlighet 

 Tillförlitlighet 

 


