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Sammanfattning  
 

Examensarbete i företagsekonomi C, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar, Ekonomistyrning 2FE71E, VT 2014. 

Författare: Linnéa Andersén, Sofie Hansson & Jessica Jämtin 

Handledare och examinator: Petter Boye, Thomas Karlsson 

Titel: Allt i livet bygger på förtroende- En kvalitativ studie om årsredovisningens 

betydelse för aktieägare.  

 

Bakgrund: Det som har dominerat den traditionella informationen i en ÅRV, sett från 

externt perspektiv, är av finansiell karaktär och är det som företag ger ut i 

balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Under 

senare tid har vikten av den information som ges ut i ÅRV förändrats och utvecklas till 

en betydligt mer omfattande rapport. Betydelsen av information som är av icke 

finansiell karaktär har kommit att bli mer och mer intressant. Likaså beskrivningar och 

förklaringar av både finansiella och icke finansiella delar har kommit att bli betydande 

utifrån verksamhetens affärsmässiga sammanhang. 
 

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva vilken information i ÅRV som har störst 

potential att öka aktieägarnas förståelse för företaget och dess verksamhet. Information 

som kan behövas för att underlätta i beslutssituationer angående köpa, sälja eller behålla 

aktier.  
 

Metod: För att kunna uppfylla rapportens syfte har vi valt att arbeta utefter en kvalitativ 

metod med en aduktiv ansats. Vi har genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

samlat in material till empiri från sammanlagt sex personer, som vi sedan tillsammans 

med referensram analyserat för att uppfylla syftet.   

 

Slutsats: Vi har kommit fram till att företag bör tänka efter och med fördel skära ner 

den information de publicerar i sina ÅRV. Detta skulle hjälpa aktieägare att tydligare 

kunna se den väsentliga informationen. Kanske skulle de kunna publicera en lite mindre 

mini-ÅRV för de som endast är intresserad av det mest väsentliga. 

Nyckelord: förståelse, aktieägare, användning, rättvisande bild, årsredovisning (ÅRV).    
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1 Inledning 

I det första kapitlet presenterar vi en bakgrund till varför behovet av extern redovisning 

har uppstått i vårt moderna samhälle. Vidare i problemdiskussionen beskriver vi varför 

informationen i årsredovisningar kan vara problematisk för aktieägare, som är en så 

bred grupp. Detta leder fram till vår problemformulering och forskningsfråga.  

 

1.1 Historisk bakgrund 

“Allt i livet bygger på förtroende”- Ivar Kreuger 
(Lidgren 2014)  
 

Behovet av externredovisning växte fram under slutet av 1800-talet när industrialismen 

tog fart. Det som hände var att efterfrågan på varor och tjänster ökade kraftigt, vilket 

tvingade många företag att växa. För att kunna få företaget att växa kunde de antingen 

låna kapital eller låta privatpersoner investera kapital. Behovet av redovisning, i form av 

kontroll och uppföljning, uppstod i samband med denna övergång från enmans- eller 

familjeägda företag till andra bolagsformer, med nya investerare eller intressenter, där 

ägaren ej förmådde behålla hela kontrollen, eller där denna inte längre var ensam ägare 

(Falkman 2001). 

Enligt Gröjer (2002) var det dock i samband med Kreugerkraschen i början av 1930-

talet som behovet av externredovisning i Sverige verkligen tog fart. 

Kalmarsonen Ivar Kreuger byggde under 1920-talet upp en världsomspännande 

affärsverksamhet som grundades i de familjeägda tändsticksfabrikerna i Kalmar och 

Mönsterås. Utifrån denna skapade han en internationell finansrörelse (Lidgren 2014) 

och var den tidens i särklass högst ansedde finansman (Arlebäck 2000). 

När depressionen bröt ut 1929 lyckades Kreuger hålla kursen på Kreugeraktierna stabila 

(Lidgren 2014). Han höll dessutom utdelningen på aktierna uppe (Arlebäck 2000). Han 

verkade mer eller mindre opåverkad av konjunkturnedgångarna vilket skapade stor 

beundran och trovärdighet runt hans person (Lidgren 2014).  

Hösten 1930 uppstod emellertid svårigheter då kursen på Kreugerpapprena i stort sett 

halverades och många banker i USA och på andra ställen gick omkull. Kreuger 

tvingades in i en ond karusell med kortsiktiga lån och transaktioner mellan bolagen för 
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att finansiera olika åtaganden. I oktober 1931 kollapsade den internationella 

finansmarknaden och i januari 1932 anklagades Kreuger av sina revisorer för att ha fört 

dem bakom ljuset. Banker och andra intressenter började ställa krav och den 12 mars 

1932 tog Kreuger sitt liv i en lägenhet i Paris och Kreugerkraschen var ett faktum 

(Arlebäck 2000).  

En av Kreugers bolagsstyrningsprinciper var att inga av koncernens angelägenheter fick 

komma till allmän kännedom (Lidgren 2014). Detta säger mycket om det behov av 

extern redovisning som växte fram efter kraschen och som fortfarande är så relevant i 

dagens samhälle. 
 

1.2 Problembakgrund 
 

Hjelström et al. (2014) menar att det är allmänt accepterat att en årsredovisning (ÅRV) 

är en källa till information, den är dock endast en av många. De menar vidare att många 

aktörer på kapitalmarknaden dessutom förlitar sig mer och mer på kvartals- och 

delårsrapporter för mer kontinuerligt uppdaterad information (Hjelström et al. 2014). 

Det har skett en stor utveckling av årsredovisningar och företags externa rapportering 

sedan 80-talet. Numera är även delårsrapporter fylligare och mer eller mindre 

fullständiga resultat- och balansräkningar. Majoriteten av börsbolagen har idag 

kvartalsrapportering, vilket bara de största bolagen hade i början av 1980-talet. Denna 

utveckling har dock inte medfört att årsredovisningens centrala roll har hotats. Istället 

har också årsredovisningar blivit allt tjockare och mer innehållsrika. Aktiemarknaden 

ställer höga krav på informationen som bolagen publicerar och det finns inga tecken på 

att denna utveckling kommer upphöra (Edenhammar & Hägg 1997).   

I företagsvärlden handlar det mycket om den informationen som företagen ger ut 

offentligt (Thorell 1999). Det som har dominerat den traditionella informationen i en 

ÅRV, sett från externt perspektiv, är av finansiell karaktär och är det som företag ger ut 

i balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Under 

senare tid har vikten av den information som ges ut i ÅRV förändrats och utvecklas till 

en betydligt mer omfattande rapport. Betydelsen av information som är av icke 

finansiell karaktär har kommit att bli mer och mer intressant. Likaså beskrivningar och 

förklaringar av både finansiella och icke finansiella delar har kommit att bli betydande 

utifrån verksamhetens affärsmässiga sammanhang (Thorell 1999). 
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Ett börsbolags ÅRV kan ses som en “verksamhetsberättelse” och är i dag en stor, 

påkostad och omfattande publikation som innehåller beskrivningar av ett företags 

verksamhet. Ursprungligen användes ÅRV som en form av deklarationsblankett med 

resultaträkning och balansräkning i fokus, som efter tiden successivt har utvecklats för 

att tillfredsställa allt fler externa krav och interna ambitioner. Fokus ligger på att en och 

samma publikation ska tillgodose nuvarande och potentiella ägare, banker, leverantörer, 

kunder, anställda och myndigheter med den information var och en kan tänkas vara 

intresserade av (Ljung et al. 1994). Ett företags årsredovisning innehåller information 

om företaget som hjälper de externa intressenterna att bedöma företagets prestationer. 

Intressenterna använder ÅRV som grund för bedömningar samt beslutsunderlag och ska 

vara användbar utifrån respektive behov. Detta sker genom att företaget redovisar 

“ärligt” och begripligt så att det “mest trovärdiga” redovisas för företagets intressenter. 

Redovisningens funktion är att förse beslutsfattare med kvantitativ information, då det 

primära ses som finansiellt (Ljung et al. 1994). 
 

Redovisningen ger information om företagets verksamhet uttryckt i monetära termer, 

och ses i huvudsak som finansiell kvantitativ information. Grunden med redovisningen 

bygger på att redovisningsdata ska ge underlag för företags lönsamhetsanalys, då 

investerare ska kunna bedöma hur hög utdelningen kan tänkas bli i framtiden (Ljung et 

al. 1994).   
 
1.3 Problemdiskussion 
 

Årsredovisningens externa läsare är dess intressenter, och är de i företagets omvärld 

som har ömsesidigt beroendeförhållande med företaget (Thomasson et al. 2013). 

Hjelström et al. (2014) menar att det är allmänt accepterat att ÅRV är en källa till 

information, den är dock endast en av många. De menar vidare att många aktörer på 

kapitalmarknaden dessutom förlitar sig mer och mer på kvartals- och delårsrapporter för 

mer kontinuerligt uppdaterad information (Hjelström et al. 2014). 

Syftet med redovisningen är att förmedla företagets ekonomiska information till olika 

användare (Thomasson et al. 2013). Av alla intressenter anses ägarna vara den 

viktigaste gruppen menar Grönlund et al. (2010) och de får medhåll av Smith (2011) 

som säger att ägarna intar en särställning bland användarna av den externa 
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redovisningen. Även Marton et al. (2013) menar att redovisningen i första hand ska vara 

användbar för aktieägare och potentiella nya investerare i företagets aktier. 

 

Enligt Lundén & Ohlsson (2006) är det nödvändigt med grundläggande kunskaper i 

redovisning, företagsekonomi och beskattning för att kunna tillgodogöra sig 

informationen i en årsredovisning på ett tillfredsställande sätt. Detta menar vi att långt 

ifrån alla aktieägare har, vilket gör det extra problematiskt i och med att många menar 

att redovisning i första hand är till för aktieägarna. Även PwC (pwc.se 1) skriver att de 

regelverk som gäller för börsföretagen i Sverige, där finansiella rapporter syftar till att 

ge användaren informationsunderlag för att ta ekonomiska beslut, först och främst är 

avgränsat till dem som har kunskap, intresse och tid att studera rapporterna. Detta anser 

vi kan bli problematiskt då aktieägare i allmänhet är en enormt stor grupp där många 

varken har kunskap eller intresse av att tolka siffror och annan information som 

presenteras i en ekonomisk rapport.  

 

När användare av finansiella rapporter ombetts ranka informationen i årsredovisningar, 

och vilken betydelse den har för att kunna göra en analys, hamnar resultaträkningen, 

balansräkningen och kassaflödesanalysen i topp. Men för att skapa ett värde bakom 

siffrorna krävs också att textavsnitten förmår att beskriva de beräkningar som gjorts i 

den finansiella rapporten. Användare vill ha förklaringar och förstå varför tillexempel 

omsättningen ökat eller minskat (pwc.se 1). Företaget har inte bara chansen att visa upp 

sitt resultat och sin utveckling, utan även möjlighet att utforma redovisningen för att 

uppvisa trovärdighet och ge en bättre förståelse för verksamheten.  

 

En allt mer viktig aspekt i årsredovisningen är bedömningen av företagets 

framtidsutsikter. Det som styr aktiekursen är marknadens bedömning av bolagets 

framtida kassaflöde och vinster. Framtidsbedömningar har under åren utvecklas och 

blivit allt mer långsiktiga och sofistikerade. Marknaden framför krav på information 

som är framtidsinriktad, eller underlättande för bedömningar av framtiden. Behovet av 

denna information är något som kommer ha stor påverkan på årsredovisningar 

framöver, och på grund av att sådan information är så pass efterfrågad kommer företag 

att tillgodose detta även av eget intresse (Edenhammar & Hägg 1997).  
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Edenhammar & Hägg (1997) menar att svenska årsredovisningar inte är ”dåliga”, och 

framför allt inte börsbolagens ÅRV. De har gott ryckte bland utländska placerare. Dock 

finns det brister och behov av förbättring.   

 

Enligt Hines (1982) har ny litteratur ifrågasatt nyttan av ÅRV för aktieägare då 

marknadsteorier och hypoteser menar att ÅRV utfärdas för sent för att vara till nytta för 

aktieägare. Dock tyder undersökningar på att aktieägare fortfarande använder ÅRV. De 

här motstridiga forskningsområdena väcker tankar om huruvida årsredovisningen är 

användbar och betydande för aktieägare idag, då en ÅRV speglar ett historiskt värde för 

verksamheten. Dessutom är informationen mer lättillgänglig idag genom internet, 

kvartalsrapporter och dylikt, vilket också ifrågasätter årsredovisningens betydelse. 

 

Vi tror att företags ÅRV, som är en betydande och omfattande rapport, kan vara till 

nytta för aktieägare och potentiella aktieägare. Bolag spenderar både tid och pengar på 

att presentera informationen och spegla verksamheten utåt. Vi tror även att det är viktigt 

för aktieägarna att de finansiella delarna kompletteras med information som tydliggör 

företagets verksamhet, detta för att skapa en ökad förståelse för vad som finns “bakom 

siffrorna”. Detta borde vara speciellt betydande för aktieägare utan större insyn och 

kunskap om företaget. Vi tror att kompletterande information till de finansiella delarna i 

en ÅRV kan hjälpa aktieägare att få större förståelse för företaget. Vilken information 

kan vara betydande i ÅRV för aktieägare, samt vilken information kan ge ägarna en 

trovärdig bild av verksamheten som sedan är avgörande för deras beslutsunderlag om 

att investera, sälja eller köpa aktier i ett företag.   

 

1.4 Problemformulering 
 
Vi funderar över om det finns ett sätt som är bättre än standard när det kommer till att 

upprätta en årsredovisning för att skapa större insyn och bättre förståelse för 

aktieägarna. Vilka områden i en ÅRV är i så fall av störst betydelse för att uppnå detta? 

Vi vill ta reda på hur förståelse och kunskap kan kommuniceras genom en ÅRV så att 

den på ett trovärdigt sätt kan bidra med välgrundad samt betydande information till 

aktieägare och potentiella investerare. 
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1.5 Forskningsfrågor 
 

• Vilken information i en årsredovisning kan anses vara betydelsefull för att 

aktieägare ska kunna öka sin förståelse för företaget?  

• I vilken utsträckning kan årsredovisningen anses användbar som 

informationsunderlag vid beslutssituationer för aktieägare? 

1.6 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att beskriva vilken information i ÅRV som revisorer och andra 

verksamma inom branschen anser har störst potential att öka aktieägarnas förståelse för 

företaget och dess verksamhet. Information som kan behövas för att underlätta i 

beslutssituationer angående köpa, sälja eller behålla aktier.  

 

1.7 Förkortningar  
 

Vi avser att i denna uppsats guida dig rätt bland dessa viktiga förkortningar.  
 

BFL - Bokföringslagen 

BR - Balansräkning 

FVB - Förvaltningsberättelse 

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

FASB - Financial Accounting Standards Board 

RFR - Rådet för Finansiell Rapportering 

RR - Resultaträkning 

ÅRL - Årsredovisningslagen 

ÅRV- Årsredovisning 
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått till väga för att uppnå studiens syfte, om 

vilken information i en ÅRV som kan anses vara betydande för aktieägare. Vi inleder 

med en förförståelse till vårt val av detta ämne. Därefter presenteras vår metod och 

vilken forskningsansats vi utgått ifrån. Sedan beskrivs vilket vetenskapligt synsätt vår 

studie utmynnar i, vilket urval som är representativt, vår datainsamling och slutligen 

metod- och källkritik.   

 

2.1 Förförståelse 
 
Vårt intresse för redovisning har vuxit fram under vår studietid, vilket har lett till att vi 

nu väljer att fördjupa oss i ämnet för att få en bredare förståelse och kunskap. För att 

komma fram till forskningsfrågan undersökte vi ämnet redovisning och fann 

information om en tävling på Aktiespararnas hemsida, där de utser ”Årets bästa 

årsredovisning”. Vi fann en möjlighet att undersöka aktieägares användning av 

årsredovisningar, samt om den fortfarande är användbar i lika stor utsträckning. Vi 

valde att göra vår studie på ett kvalitativt sätt för att fritt kunna tolka materialet. 

      

För att tolka den information vi samlat in krävs det att vi har ingående kunskap redan 

från början. Ingående kunskap är den kunskap som redan innehas och som forskaren 

använder sig av i tolkningsprocessen, detta kallas ofta för en förförståelse. Personliga 

erfarenheter är något som påverkar vårt sätt att förstå. När forskaren möter en ny tanke 

eller en ny teori blir denna omöjlig att förstå om forskaren saknar lämplig förförståelse 

(Hartman 2004). Vi hade grund och förförståelse för ämnet vi valt och ville utveckla en 

djupare kunskap omkring årsredovisningar, då detta fångade vårt intresse.  
 

2.2 Kvalitativ metod 
 
Inom den företagsekonomiska forskningen finns två typer av forskningsstrategier, vilka 

är kvantitativ och kvalitativ metod. Skillnad mellan metoderna har att göra med 

mätprecision. Det innebär att data som ges en grov skattning är kvalitativa studier och 

data som ges en precis skattning är kvantitativa (Starrin & Svensson 1994). 
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Vid en kvalitativ studie läggs stort fokus på att samla in och analysera data, och studien 

grundar sig mer i ord än siffror. En studie som fokuserar mer på siffror använder sig av 

en kvantitativ metod, då forskaren vill få svar på frågorna "hur" och “varför” (Bryman 

& Bell 2010). Vår uppsats resulterar i en kvalitativ studie eftersom utformningen lägger 

större vikt på användandet av ord. Studien är tolkningsinriktad och vårt fokus ligger på 

att analysera och förstå informationen vi får fram. Vi anser att den kvalitativa metoden 

är lämplig i vår studie för att få en förståelse kring hur man införskaffar kunskap 

omkring en årsredovisning, och vad som är betydande för aktieägare utifrån den 

rapportering som företag presenterar i sin ÅRV. Även Fejes & Thornberg (2009) anger 

att syftet med en kvalitativ metod är att skapa en djupare förståelse för det som 

analyseras. Detta ser även vi som en viktig utgångspunkt i denna uppsats, att skapa 

förståelse hur en årsredovisning kan förklaras på ett kvalitativt sätt ihop med de 

finansiella delarna.  En kvalitativ metod lägger stor tyngd på intervjuer och tolkande 

analyser. Metoden riktar sig mot en djupare förståelse och har betydligt större öppenhet 

än den kvantitativa metoden (Bryman & Bell 2010). Intervjuer ligger till grund för vår 

empiriska data, vi har även analyserat exempel på årsredovisningar, rekommenderade 

bland annat från auktoriserade revisorer. Genom att arbeta med en kvalitativ studie 

kommer vi kunna presentera en mer djupgående analys vilket sedan resulterar i en bättre 

slutsats gentemot vår problemformulering.  
 

2.3 Forskningsansatser 

 

2.3.1 Abduktiv ansats 
Det finns tre sätt att relatera empiri och teori till varandra vilket är induktiv, deduktiv 

och abduktiv ansats. Deduktiv ansats är ett sätt att se på relationen mellan teori och 

forskningspraxis utifrån hypoteser och idéer som härleds från teorier, och används 

främst i kvantitativ forskning. Det induktiva synsättet relaterar relationen mellan teori 

och forskningspraxis genom att teorin härleds utifrån praktiken (Bryman & Bell 2010). 

Abduktion är ytterligare ett sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete och 

kan sägas innebära en kombination av induktion och deduktion. Abduktionens första 

steg innebär ett enskilt fall att formulera ett hypotetiskt mönster omkring som kan 

förklara fallet, det vill säga ett förslag till en teoretisk djupstruktur. Detta sätt 

kännetecknas av att vara induktivt. I nästa steg prövas denna hypotes eller teori på nya 

fall, och här arbetar forskaren deduktivt. Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan då 
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utvecklas och utvidgas för att bli mera generell. Detta abduktiva arbetssätt har fördelen 

att det inte låser forskaren i så hög grad, då forskaren inte arbetar strikt med deduktivt 

eller induktivt synsätt (Patel & Davidson 2011). 
 

Synsättet i vår studie har en abduktiv ansats, eftersom det varken är ett renodlat 

deduktivt eller induktivt synsätt. Genom intervjuer såg vi verkligheten ur den praktiska 

synvinkeln och jämförde med teori, vilket utmynnar i en induktiv ansats.  

Det finns redan mycket information att finna kring årsredovisningar, som vi tagit hjälp 

av för att få större inblick i hur det fungerar i praktiken, vilket tyder på ett deduktivt 

synsätt. Tillvägagångssättet utgör följaktligen en abduktiv ansats, då vi inte 

kategoriserar vår studie helt i det induktiva eller det deduktiva synsättet, utan har 

integrerat dessa synsätt med varandra.  
 

2.4 Vetenskapligt synsätt 
 

2.4.1 Hermeneutik 

Hermeneutik är en tolkande vetenskap som utvecklats inom humanvetenskapen och 

knyts därför ofta till den kvalitativa forskningsmetoden (Starrin & Svensson 1994). Vår 

studie utgår delvis ifrån ett hermeneutiskt synsätt då vi använt en kvalitativ 

forskningsmetod där vi tolkat mycket av den primärdata vi samlat in. Hermeneutiken 

ses ofta som en direkt motsats till positivismen som springer ur den naturvetenskapliga 

traditionen. Positivismen menar att forskning ska bedrivas deduktivt. Forskarens person 

ska inte påverka resultatet, utan han ska alltid vara objektiv och kunna bytas ut (Patel & 

Davidson 2011). Hermeneutiken däremot har fått stå för en forskarroll som är öppen, 

subjektiv och engagerad. Den hermeneutiska forskaren är inte ute efter att förklara utan 

att förstå och närmar sig forskningsobjektet genom en subjektiv tolkning utifrån sin 

egen förförståelse. Förförståelsen anses vara en tillgång och inte ett hinder för forskaren 

(Patel & Davidson 2011). 

 

Efter att ha läst teori och samlat empirisk data är det viktigt att kunna tolka data på ett så 

korrekt sätt som möjligt för att ge trovärdighet till vår studie. Hermeneutik definieras 

som just tolkning (Schmidt 2006) och att söka efter budskap (Starrin & Svensson 1994). 

Hermeneutik är ett komplicerat begrepp där delen belyser helheten och helheten belyser 

delen. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln som säger att man inte kan förstå helheten 
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om man inte förstått delen men inte heller förstå delen om man inte förstått helheten 

(Schmidt 2006). Vår studie om årsredovisningar kännetecknas till stor del av detta då 

alla de olika delarna i rapporten kan tolkas var för sig, men tillsammans bildar de en 

helhet som kan förstås på ett helt annat sätt. Medan en positivistisk forskare ser delarna 

var för sig försöker en hermeneutisk forskare att även se helheten och sedan ställa 

delarna i relation till denna för att få en fullständig förståelse för problemet (Patel & 

Davidson 2011).  
 

Enligt Patel & Davidson (2011) har hermeneutisk forskning ett tydligt drag av 

abduktion i och med att forskaren pendlar mellan helhet och del och olika synvinklar. 

Detta känner vi igen i vår forskningsmetod där vi bland annat pendlat mellan teori och 

empiri när vi försökt tolka och förstå den information vi samlat in.  

Avsikten med hermeneutik är sällan att nå fram till en teori i form av heltäckande lagar 

utan snarare poängteras det unika i varje tolkning och att det kan vara berikande att 

presentera en mångfald av olika tolkningar. Forskaren är fri att argumentera för vilken 

tolkning som uppfattas som den bästa (Patel & Davidson 2011). Detta ser vi också drag 

av i vår studie där informationsbehovet av en ÅRV kan vara väldigt olika beroende på 

vilket företag eller vilka aktieägare det gäller.  
 

Genom att studera årsredovisningar och läsa teoretiska avsnitt om det skapar vi oss en 

större förståelse för kontexten så att vi sedan kan tolka intervjuobjekten och texterna på 

ett så korrekt sätt som möjligt. 
 

2.5 Urval 
 
Enligt Johanessen & Tufte (2007) ska urvalet representera en miniatyrvärld och också 

den population man tänkt undersöka. Ett sannolikhetsurval som till exempel 

lottdragning av vilka som ska ingå i undersökningen, skapar hög trovärdighet för att 

urvalet blir representativt (Johanessen & Tufte 2007).  
 

Intervjuerna vi har valt grundar sig dock inte på ett sannolikhetsurval eller lottdragning. 

Vi gjorde ett urval av tre revisionsbyråer i Kalmar där vi haft en intervju med en 

auktoriserad revisor på vardera revisionsbyrå, KPMG, Sporrong & Eriksson och 

Deloitte. Vi valde dessa revisionsbyråer därför att vi ser att de är representativa när det 
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gäller kunskap och förståelse för hur en ÅRV bör och ska uppsrättas. Vi anser att de 

sitter inne på mest kunskap om en ÅRV, eftersom det i slutändan är revisorer som ska 

granska och godkänna innehållet. Det är även många revisorer som arbetar som 

rådgivare och skriver ÅRV för företag, och vet vad en ÅRV bör innehålla. Detta är även 

en anledning till varför vi inte valt att inte intervjua aktieägarna direkt. Vi anser att en 

genomsnittlig aktieägare förmodligen inte sitter inne på lika mycket kunskap om ÅRV 

innehåll och dess betydelse, samt att kunskaper kan variera från aktieägare till 

aktieägare. Aktieägare som målgrupp är dessutom en väldigt bred sådan, och i 

kombination med deras i många fall bristande kunskap, gör det att vi inte anser dem 

passande för en kvalitativ studie. Vi hade snarare behövt genomföra en kvantitativ 

studie där ett stort urval av respondenter hade behövt tillfrågas.   

 

För att få en bättre förståelse kring årsredovisningar uppmärksammade vi 

Aktiespararnas nominering av årets bästa årsredovisning, där Swedbank hade fått en 

utmärkelse för sin publikation. På grund av denna utmärkelse hade vi en intervju med 

Swedbanks marknadsansvarige i Kalmar län, och undersökte även deras ÅRV. Vi 

granskade även ÅRV som publicerats av Skanska, Clas Ohlsson och Länsförsäkringar 

(LF) Göinge-Kristianstad. Vi anser att vi har haft experter till hjälp inom området för 

vårt urval, och de är väl genomtänkta för vår studie.  
 

I vår studie har vi avgränsat oss till att undersöka årsredovisningar från bolag som är 

börsnoterade. Detta eftersom större bolags årsredovisningar är mer utvecklade och 

innehållsrika jämfört med mindre företag som saknar både resurser och engagemang för 

större utsvävningar i sin publikation. En annan anledning till varför vi valt börsnoterade 

bolag är för att de har väsentligt fler intressenter än mindre företag. Vår studie omfattar 

endast svenska företag och vi har valt att tolka informationen utifrån aktieägarnas 

perspektiv. 

 

Vi har även haft en intervju med Kalmar Lantmän, där vi fick träffa deras controller 

som är delaktig i upprättning av ÅRV, för att få deras synpunkt kring utformning av en 

årsredovisning. Vi har också haft möjligheten att ha en mailintervju med Kanton. Vi 

valde att intervjua Kanton, eftersom de tillsammans med Aktiespararna, utser årets bästa 
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årsredovisning för börsbolag. Detta ansåg vi intressant för att skapa en förståelse om 

vad det är som skiljer olika årsredovisningar åt.   
 

Vi hade hopp om att få tillgång till en intervju både med Aktiespararna, eftersom de 

representerar aktieägarna, och PwC, som gjort mycket forskning kring användandet av 

ÅRV. Dessvärre hade Aktiespararna ett fullbokat schema, i och med säsong för 

upprättande av årsredovisningar och efterföljande bolagsstämmor. PwC hade inte heller 

möjlighet att ta emot oss, på grund av en alltför stor efterfrågan på intervjuer av ett stort 

antal studenter, som lett till att de har begränsad möjlighet att ta emot studenter för 

intervjuer. 

 

2.6 Datainsamling 
 
2.6.1 Primär- och sekundärkällor 

Primärkällor kallas för ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar, övriga 

benämns sekundärkällor (Patel & Davidson 2011). I vår studie har vi använt oss av 

vetenskapliga artiklar, litteratur samt internetkällor vilket innebär källor av 

sekundärdata. Enligt Bryman och Bell (2010) finns det många fördelar, särskilt för 

studenter, med att använda sekundärkällor. Till exempel anses vetenskapliga artiklar 

innehålla data av hög kvalité och urvalsprocessen kan anses ha resulterat i ett urval som 

är så representativt som möjligt. Studenter gör också stora besparingar i både tid och 

pengar genom att använda sekundärdata jämfört med om de skulle genomföra processen 

själva (Bryman & Bell 2010). Sekundärdata är information som kommer från en 

andrahandskälla. Andrahandskälla är data som tidigare samlats in till ett annat syfte 

(Jacobsen 2002). Främst har vi använt oss av litteratur gällande sekundärdata. Vår 

primärdata är insamlad utifrån intervjuer med kunniga aktörer inom  vårt 

forskningsområde, denna primära data ger fördelen i att de utmynnar efter uppsatsens 

syfte och forskningsfrågor. 

 

2.6.2 Semi-strukturerade intervjuer  
Genom att arbeta med en kvalitativ studie finns det två olika tillvägagångssätt gällande 

intervjuer, antingen att utföra en semi-strukturerad intervju eller en ostrukturerad 

intervju. En semi-strukturerad intervju innebär att forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras, det kallas ofta för en intervjuguide. 
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Intervjuobjektet har stor frihet att utforma svaren på eget sätt och frågorna behöver inte 

komma i samma ordning som i intervjuguiden. I en semi-strukturerad intervju har även 

forskaren möjlighet att ställa följdfrågor till intervjuobjektet, även om det inte 

framkommer ur intervjuguiden. Generellt ställs frågor utefter ursprunglig ordning. Även 

ostrukturerade intervjuer kan förekomma, här använder sig forskaren mestadels av 

relativt lösa minnesanteckningar. Här kan det hända att forskaren bara ställer en enda 

fråga och intervjuobjektet får associera fritt utefter det (Bryman & Bell 2010). 

 

Vi har i vår studie använt oss av semi-strukturerade intervjuer, där vi utgått från en 

intervjuguide och även haft möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare 

förståelse. Vi anser att detta var ett bättre alternativ för att få ut så mycket som möjligt 

från intervjuer. Hade vi haft en ostrukturerad intervju skulle risken finnas att 

intervjuobjektet pratat utanför det aktuella ämnet och vi hade inte fått mycket hjälp till 

vår empiriska datainsamling. Vi har fångat aktieägarnas perspektiv genom revisorernas 

ståndpunkt, eftersom de granskar årsredovisningar och innehar stor kompetens. Vi anser 

att detta tillvägagångssätt för datainsamling bidrar till hög kvalité, eftersom revisorerna 

har en betydande inblick i ämnet samt arbetar mycket med ÅRV. Vi anser inte att det 

var ett alternativ att intervjua aktieägarna direkt, då de är en otroligt stor målgrupp och 

deras kunskap inom ämnet kan variera markant. Vi hade då behövt genomföra en 

kvantitativ studie där ett stort antal respondenter skulle behöva svara på enkätfrågor. 
 

Våra intervjuobjekt har inte i förhand begärt att få ut ett frågeformulär, utan endast bett 

oss att presentera vårt ämne. Detta se vi som fördelaktigt då vi upplevde 

intervjuvobjektens svar som mer trovärdiga. Hade frågeformuläret skickats ut innan 

intervjun finns risken att svaren kan upplevas inövade, vilket leder till att trovärdigheten 

kan minska. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 
 
Begreppen reliabilitet och validitet har olika innebörd i en kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Enkelt uttryckt omfattar kvalitet i kvalitativa studier hela 

forskningsprocessen. I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt 

företeelse, vilket stärks med god teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet 

vid själva mätningen. I den kvalitativa studien är ambitionen istället att upptäcka 
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företeelser och tolka och förstå innebörden (Patel & Davidsson 2011). I vår uppsats 

strävar vi efter en djupare förståelse där validiteten har stor betydelse för att uppnå hög 

kvalité. Reliabilitet har också en annan innebörd i den kvalitativa studien än om man 

jämför med den kvantitativa metoden. Begreppen reliabilitet och validitet är starkt 

sammanflätade med varandra i en kvalitativ studie, kvalitativa forskare använder sig 

sällan endast av begreppet reliabilitet. Om vi till exempel intervjuar en person och 

ställer samma fråga men får olika svar betraktas detta i en kvantitativ studie som låg 

reliabilitet. Under samma förutsättningar i en kvalitativ studie behöver det 

nödvändigtvis inte tyda på låg reliabilitet. Orsaker till detta kan vara att 

intervjupersonen har ändrat uppfattning, att vederbörande fått nya insikter eller lärt sig 

något, kanske som en följd av den tidigare intervjun. Om frågan lyckas fånga det unika i 

situationen och det yttrar sig variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar 

alltid erhålls (Patel & Davidsson 2011).  
 

Validiteten i en kvalitativ studie är inte bara relaterad till själva datainsamlingen, utan 

god validitet ska genomsyra forskningsprocessens alla delar. Detta kan yttra sig i hur 

forskaren tillämpar och använder sin förståelse till att spegla en trovärdig och tillförlitlig 

studie (Patel & Davidsson 2011). Vår forskningsprocess samtliga delar är av hög 

trovärdighet då vi använt oss av trovärdiga och auktoritära källor som styrker våra 

argument och förståelsen för årsredovisningens komponenter och innehåll. Genom att 

studera årsredovisningar med hög kvalitet anser vi att informationen är tillförlitlig och 

har granskats analytiskt. Med experthjälp från våra intervjuer med revisorer har vi fått 

en djupare förståelse för att tolka en riktigt bra årsredovisning, detta ökar trovärdigheten 

och bidrar till stark validitet. Med redan befintlig teori och vetenskapliga artiklar stärks 

validiteten ytterligare genom hela forskningsprocessen och inte endast utifrån vår 

empiri.  
 

2.8 Metod och källkritik 
 
Vi ansåg att en kvalitativ metod var bäst lämpad för vår studie, där vi undersöker vilken 

information i årsredovisningen som ökar förståelsen om företaget för aktieägare samt i 

vilken utsträckning årsredovisningen fungerar som informationsunderlag för 

aktieägaren. Kritiken mot en kvalitativ studie är att resultatet kan skilja sig åt på grund 
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av olika tolkningar, som har att göra med tidigare kunskaper och förståelse. Hur man 

uppfattar och tolkar data är starkt förankrat med hermeneutiken som är kopplat till den 

kvalitativa metoden. 

 

För att upprätta en bra uppsats med hög kvalité måste vi som forskare vara kritiska till 

det material som samlas in. Efter intervjuerna har vi sammanställt materialet kritiskt, 

risker som finns när det empiriska materialet samlas in är att det kan vara vinklat till 

intervjuobjektens/företagens fördel. Vi har spelat in samtliga intervjuer för att kunna ha 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna. Vi ser att studien stärker trovärdigheten och 

tillförlitligheten när intervjuobjekten inte har någon nytta av att förvränga 

informationen. Då det är årsredovisningar vi fokuserar på och inte till exempel varför 

den ena revisionsbyrån är bättre än den andra. Därmed anser vi att våra valda 

intervjuobjekt har en objektiv syn, vi menar att trovärdigheten ökar och utmynnar i en 

uppsats med bättre kvalité.   

 

I rekommenderade databaser har vi funnit publicerade vetenskapliga artiklar med hög 

tillförlitlighet som vi använt oss av. Vi är medvetna om att vi som författare påverkar 

studien, och har därmed försökt vara så objektiva som möjligt för att inte påverka 

intervjuobjekten i allt för stor utsträckning. Vi har haft sex intervjuer, fem av 

intervjuerna har varit personligt möte, och en mailintervju. Vi är väl införstådda med att 

mailintervju inte ger lika djupgående information som vid personliga möten, då vi inte 

har inte samma möjlighet till diskussion samt följdfrågor i en mailintervju.   
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3. Teoretisk Referensram 
 
Vår teoretiska referensram presenteras i två väsentliga kapitel där den första delen 

beskriver årsredovisningens huvudsakliga delar, detta för att läsaren ska få en insyn i 

vad en ÅRV innehåller och beskriver. I del två presenterar vi redovisningens roll och 

aktieägares användning av ÅRV, detta för att fånga aktieägarens intresse av företagens 

redovisning 

 
DEL 1 
 
3.1 Årsredovisningens olika delar 
 
För att ha möjlighet att uppfatta och analysera ett företags specifika ÅRV ligger 

grunden i att kunna tolka samt förstå en årsredovisning eller rapport (aktiekunskap.nu 

1). En ÅRV bygger på företagens resultat och ställning, och att ge aktieägarna en bild av 

verksamheten. Utefter det kan de sedan avgöra om de vill investera i företaget eller ej. 

Vi har valt att beskriva årsredovisningens delar eftersom de är grundläggande för 

företagens rapportering och det underlag som visar verksamhetens ställning. Vi vill visa 

vad ägare och potentiella investerare får ut av dessa poster gällande information och vad 

som är av intresse för aktieägaren att veta rörande de olika posterna. De flesta företag 

vill ge en verklig bild av företaget, vad det är som är bra eller dåligt, vad som förväntas 

i framtiden och inte ett uppblåst drömscenario (aktiekunskap.nu 1). Aktiespararna 

påpekar dock att en ÅRV ska läsas med öppna ögon då företagen i och för sig inte ger 

en osann bild av sin nuvarande ställning, men den är sannolikt fördelaktigt vinklad 

(aktiespararna.se 1). 

 

Vi visar här en undersökning gjord av PwC (2009) om användningen av ÅRV. Detta 

anser vi är intressant för vår studie då de beskriver vilka delar i ÅRV som är centrala 

från en investerares perspektiv.  

 

PwC publicerade 2009 en undersökning, gjord på 262 användare i sex länder, om 

finansiell information som företagen ger ut. Gruppen som utgjordes av ”användare” 

bestod av 59 procent investerare och resterande 41 procent analytiker. Slutsatserna 
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rörande informationens betydelse inom olika områden, och även synen på 

informationen som lämnas eller borde ha lämnats, framgår i diagrammet nedan (PwC 

2009). 

 

 
Diagram: Vertikala axeln anger hur viktig informationen anses vara, likaväl hur 

företagen tillhandhåller den. Horisontell axel anger vilken information som är i fokus 

(PwC 2009:21). 

 

3.1.1 Resultaträkning 
Befintliga och potentiella ägare ägnar sig huvudsakligen åt resultaträkningen. RR visar 

hur vinsten eller förlusten uppstått, genom försäljning av varor/tjänster samt avdrag för 

kostnader, och delas in i huvudgrupper om verksamhetens kostnader och intäkter 

(aktiespararna.se 2). RR behandlar information om företagets omsättning, kostnader och 

resultat, både före finansiella poster och efter skatt (aktiekunskap.nu 1).  

 

Resultaträkningens uppgift är att ge en bild av verksamhetens utveckling resultatmässigt 

under den senaste räkenskapsperioden (Leonardz & Blomquist 2010). Huvudsaken med 

RR är att se om verksamheten gått med vinst eller förlust, det vill säga resultatet. Det är 

inte säkert att informationen om bolagets resultat som positivt eller negativt ger någon 

specifik mening utifrån den externa läsarens perspektiv. Läsaren bildar sig i stället en 

bättre uppfattning om företaget om även resultatet från förgående år anges. Detta ger 

dock inte speciellt mycket information för att bilda en grundläggande uppfattning om 
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verksamheten som helhet. För att få en helhetsuppfattning kring rörelsens resultat måste 

företagets intäkter och kostnader studeras på detaljnivå (Edenhammar & Thorell 2009).  

 

Genom att skilja mellan olika typer av intäkter och olika typer av kostnader blir det 

enklare för aktieägare att särskilja poster (Edenhammar & Thorell 2009). Poster som är 

av betydelse för bedömning av resultatet utifrån tidigare perioder ska särskilt lyftas fram 

och särredovisas. Informationen utifrån dessa aspekter är till för att användare av 

årsredovisningen ska kunna följa upp tidigare beslut och bedömningar och använda 

detta som ett underlag till fortsatta möjliga ställningstagande. Ägarna har intresse av 

detta perspektiv då de får underlag att granska ledningens utförande och få svar på 

frågor som; vilka möjligheter företaget har att tjäna pengar och vilka kostnaderna är 

(Edenhammar & Thorell 2009). 
 
 
Ur undersökningen från PwC (2009) framgår att RR synnerligen är en viktig 

informationskälla för bedömningen av ett företag. Det finns även ett antal synpunkter på 

öppenhet i rapporteringen. En självklarhet är att användare, investerare och analytiker 

vill kunna förstå hur och vad företaget har åstadkommit. Många ur undersökningen 

anser att om informationsmängden kring RR vore mer detaljerad och bättre, hade det 

varit ”enklare” att själva bedöma informationen. Det anses också att den idealiska 

informationen hade varit att företag redovisar kostnaderna både per slag och per 

funktion. Även en större detaljeringsgrad än nuvarande inom respektive område är 

önskvärd (PwC 2009). 
 

Att redovisa olika resultatnivåer ses som viktigt för att ha möjlighet att analysera en 

rapportering. En del anser det bekymmersamt att informationen som ges ut kan vara 

missvisande, då det endast är ett enda begrepp som uttrycker företagets prestation, det 

vill säga resultatet. PwC (2009) anger att nästan alla användare i undersökningen 

berättade att de gör egna analyser utifrån ÅRV för att ge en bättre bedömning av det 

redovisade resultatet. De anser att en standardiserad rapportering skulle vara mer 

värdefull (PwC 2009).  
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3.1.2 Balansräkning 
 

BR ger en ögonblicksbild över hur företagsekonomi ser ut på bokslutsdagen. 

Huvuddelarna som balansräkningen består av är; tillgångar (anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar), eget kapital och skulder (Leonardz & Blomquist 2010). 

 

Balansräkningen är en betydande finansiell rapport för att få förståelse för det resultat 

företaget visar. Balansräkningen består av två delar. Den ena delen visar företagets 

tillgångar och den andra hur tillgångarna är finansierade. Tillgångarna finansieras 

antingen med eget kapital eller genom bolagets skulder (aktiekunskap.nu 2). De som 

använder sig av en ÅRV behöver ha information om vilka tillgångar, EK och skulder 

som finns i bolaget och hur de är sammansatta (Leonardz & Blomquist 2010).   
 

Enligt Edenhammar & Thorell (2009) visas ett företags finansiella styrka i BR genom 

att den visar vilka ekonomiska resurser företaget råder över, hur företaget är finansierat, 

dess likvida kapacitet och förmågan att kunna anpassa sig till förändringar i framtiden. 

Möjligheten att se hur finansieringen av företaget ser ut ger underlag för att bedöma om 

företaget är i behov av att låna pengar eller i behov av aktieägartillskott. Den lösningen 

företaget valt för finansieringen ger även en bild över hur tillgängliga överskott kan 

eller behöver finansieras mellan företagets finansiärer, långivare i form av ränta och 

ägare genom utdelning (Edenhammar & Thorell 2009).     
 

Angående balansräkningen kopplat till undersökningen från PwC (2009) anser 

användarna att den är en betydelsefull och viktig del av företagets finansiella 

rapportering. Men att den sällan prognostiserats utifrån helheten, utan istället fokuserar 

på vissa delar i rapporten (PwC 2009).   

 

3.1.2.1 Eget kapital   
Eget kapital ses som en skuld till ägarna och är därför en viktig del för aktieägarna att 

granska. Eget kapital är enligt definition en restpost, det vill säga skillnaden mellan 

tillgångar och skulder och är den del av finansieringen som ägarna skjutit till, och ses 

som en skuld till dem (Leonardz & Blomquist 2010). I ett aktiebolag består det egna 

kapitalet av två delar, fritt eget kapital och bundet eget kapital. Fritt eget kapitalet är det 

kapital som fritt kan delas ut till aktieägarna och består av ansamlade resultatmedel, 
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bland annat årets resultat och balanserat resultat. Det kapital som finns här disponeras 

på bolagens årsstämma, där beslut tas om kapitalet ska delas ut till aktieägarna och hur 

mycket som ska balanseras i ny räkning (Thorell 1999). 

 

3.1.3 Kassaflödesanalys  
Det finns mycket information en aktieägare kan vinna genom att analysera företagets 

kassaflödesanalys. Först och främst är man intresserad av om kassaflödet är positivt och 

stabilt och de möjligheter som finns att genera framtida vinster och utdelningar. Vad ett 

företag gör med ett positivt kassaflöde är också intressant. Kassaflödet informerar om 

ifall det är företagets intäkter eller kostnader som dominerar. Resultatet av ett företags 

kassaflödesanalys visar om det finns “pengar” kvar att investera i företagets utveckling, 

nya satsningar eller utdelning för aktieägare (aktiekunskap.nu 3). 

 

I företags balansräkning finns posterna likvida medel vid årets början och likvida medel 

vid årets slut. Om likvida medel har ökat, vill externa intressenter få reda på hur det har 

ökat, vilket varken balansräkningen eller resultaträkningen uppger. För att analysera 

förändringen av likvida medel upprättar man en kassaflödesanalys (Grönlund et al. 

2010). Kassaflödesanalys är ett komplement till resultaträkningen och balansräkningen, 

kassaflödet mäter företagets inbetalningar- och utbetalningar under räkenskapsperioden. 

Kassaflödesanalys handlar om att jämföra de pengar som kommit in i företaget med hur 

mycket som går ut, man följer ett företags betalningsströmmar (Edenhammar & Hägg 

1997). Posten årets kassaflöde svarar mot förändringen av posterna kassa och bank samt 

övriga kortfristiga fordringar och placeringar i BR. Bägge dessa poster innefattas i det 

mer allmänna uttrycket likvida medel. Ett börsbolags kassaflöde delas upp i tre 

huvudområden om den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och 

finansieringsverksamheten (Lönnqvist 2006).    

 

I en studie gjord av Hjelström et al. (2014) verkade kassaflöden vid en första anblick 

inte lika viktiga att studera som intäkterna för användare. Dock visade det sig att många 

ganska snabbt kollar igenom kassaflödet för att mäta intäkterna och förstå 

kontantomvandling.  

 

Som diagrammet ovan visar är kassaflödesanalysen viktigt för användarna enligt PwC 
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(2009). Dock anges att dess möjligheter inte blir fullt utnyttjade i den nuvarande formen 

utan att kassaflödesanalysen behöver innefatta fler rader. Vidare vill användarna att 

notupplysningarna till kassaflödesanalysen förbättras för att det ska bli enklare att knyta 

samman med de övriga finansiella rapporterna, främst med RR (PwC 2009). 

 

3.1.4 Förvaltningsberättelse 
I förvaltningsberättelsen beskrivs de viktigaste händelserna under året som gått och vad 

som inträffat efter räkenskapsårets utgång. Även styrelsens förslag till 

resultatdisposition ska lämnas i förvaltningsberättelsen. Vidare ska information lämnas 

som inte redovisats i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig 

för bedömningen av företagets ställning och resultat (bolagsverket.se) 

Företaget kan också välja att lämna olika nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, 

resultat efter finansiella poster och soliditet (bolagsverket.se) 

Förvaltningsberättelsen är en skriftlig rapport som ska ge en rättvisande bild av 

företagets verksamhet och dess utveckling, ställning och resultat samt vara förenlig med 

årsredovisningens övriga delar (Grönlund et al. 2010).  

Gröjer (2002) nämner att förvaltningsberättelsen kan ses som en utfyllnad till resultat- 

och balansräkningen. Han menar att den ska innehålla: 
 

• Förhållanden och händelser som är av väsentlig betydelse för bedömning av 

företaget. 

• Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter räkenskapsårets 

slut. 

• Företagets förväntade framtida utveckling 

• Företagets verksamhet inom forskning och utveckling (Gröjer 2002). 

 

Informationsvärdet i den första punkten i förvaltningsberättelsen har stor vikt när det 

kommer till vilken grad av öppenhet i informationsgivningen företagsledningen väljer 

(Gröjer 2002). FVB ska även innehålla ytterligare upplysningar som behövs för att 

förstå verksamhetens utveckling, ställning samt resultat (Leonardz & Blomquist 2010).  

Enligt Gröjer (2002) kan upplysningar om förväntad framtida utveckling leda till en del 

problem. För en företagsledning, som önskar ge så rättvisande bild som möjligt av 
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företaget, finns det svårigheter att göra tillförlitliga prognoser, då det är svårt att 

uppskatta framtiden. 

 

3.1.5 Tilläggsupplysningar och noter  
Utöver resultat- och balansräkningen ska bolaget lämna nödvändiga 

tilläggsupplysningar. Tilläggsupplysningarna kan lämnas i anslutning till berörd post i 

resultat- och balansräkningen eller i en separat not. Noter är kompletterande och mer 

preciserad information rörande vissa poster i resultat- och balansräkningen. Här lämnas 

även de upplysningar som inte presenteras i resultaträkningen eller balansräkningen, 

men som anses vara nödvändiga för att ge intressenterna en rättvisande bild av 

verksamheten (Grönlund et al. 2010). Syftet med tilläggsupplysningar är att läsaren ska 

få en rättvisande bild av verksamheten och även kunna göra jämförelser mellan åren. 

Företag kan välja att redovisa mer eller mindre detaljerad information i noter. Trenden 

går emot att framförallt börsnoterade företag redovisar alltmer öppet och transparent i 

syfte att få allmänhetens förtroende (Grönlund et al. 2010). 
 

En allmän syn utifrån PwC (2009) är att ledningen för företaget kan använda eget 

gottfinnande när det gäller hur företagets prestation tas fram och rapporteras, men det 

anses att tydligheten måste bli större rörande företagsledningens antaganden och 

redovisningsprinciper. Mer tydlighet skulle underlätta förståelsen av tillväxtgrunden 

bättre och därmed skulle användarna vara mindre osäkra om hållbarheten i företagets 

prestation (PwC 2009).  

 

3.1.6 Hållbarhetsredovisning 
Enligt PwC (2009) anses tilltron till ÅRV beskrivande rapportering inte hög, skälen 

anses vara: 

• Att det finns tendenser att betona det positiva, vilket även ligger i människans 

natur. Även att ledningen utnyttjar underlaget för PR-redskap snarare än att se 

det som ett tillfälle att ge en öppen och tillförlitlig analys av företagets 

prestation. 

• Information om sammanhanget som ledningen redovisar har en begränsad 

hållbarhet. Med hänsyn till hur lång tid det tar att ta fram en ÅRV är den inte 

lämplig för att sprida information av färskvarukaraktär, till exempel finns de 

allra senaste uppgifterna från marknaden med. 
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• En uppriktig bedömning från företagsledningen av marknadsförhållanden är till 

nytta för användarna, men företaget ger bara ett perspektiv. I stället för att endast 

förlita sig på en företagslednings syn på branschen använder många andra källor 

för informationen. 
 

Årsredovisningar har sedan länge dominerats av de kvantitativa rapporterna som består 

av BR, RR och kassaflödesanalysen samt dess tillhörande noter. Dock har 

informationen inte tillräckligt med uttalanden som ger de siffermässiga rapporteringarna 

sammanhang (PwC 2009). Frågan om ett företags anpassning till miljön har blivit en 

naturligt område idag framförallt för de stora bolagen. Det större begreppet hållbarhet, 

som innefattar relation till miljö, sociala effekter, relation till personal, leverantörer och 

andra kulturer har blivit en naturlig del av företagens redovisning idag. I begreppet vävs 

även in hantering av människorättsfrågor, barnarbete, djuromsorg och andra betydande 

begrepp (Larsson & Ljungdahl 2008).  
 

Öppenheten fungerar som en indikator på den ansvarskultur och integritet som finns i 

företaget och dess ledning. Med andra ord handlar det om företagets samhällsansvar, 

Corporate Social Responsibility (CSR). En annan betydelse är ”doing the right thing” 

vilket handlar om Code of conduct, vilket är de etiska riktlinjer som genomsyrar 

företaget. Det handlar bland annat om verksamhetens värderingar, teamwork, ledarskap 

med mera (pwc.se 2). 

“Vem är ni och hur ser ni ut bakom fasaden? Öppna dörrarna och visa oss” 

 Larsson & Ljungdahl (2008:18).  

 

3.1.7 God redovisningssed och Rättvisande bild 
Eftersom den svenska redovisningslagstiftningen är principbaserad regleras den svenska 

redovisningen genom ramlagar. Inom den privata sektorn som vi valt att undersöka i 

denna uppsats är det främst Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL) 

som är av vikt inom redovisningsområdet (Grönlund et al. 2010). De största, 

börsnoterade bolagen, påverkas också av IASBs lagreglering; IFRS. Vårt val att 

beskriva dessa grundläggande ramlagar bygger på att företagen ska uppvisa 

tillförlitlighet för aktieägarna, grunden ligger i att aktieägare ska lita på att 

informationen som företaget lämnar ut är korrekt och ger en rättvisande bild. Därför är 
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dessa ramlagar något som aktieägarna förväntar sig att ÅRV upprättas efter, de är en 

standard.  

Grundläggande för att en ÅRV ska uppnå kraven är att den ska upprättas enligt god 

redovisningssed och ge en rättvisande bild. God redovisningssed gäller när 

redovisningsprinciperna står i strid med varandra. Företaget ska i första hand följa lagar 

och rekommendationer och om några sådana inte finns, ska företaget tillämpa den sed 

som gäller. Bokföringsnämnden (BFN) är den myndighet i Sverige som har ansvar för 

att utveckla god redovisningssed. De ger ut allmänna råd, vägledning och uttalanden. 

Rättvisande bild finns inskrivet i ÅRL sedan Sveriges inträde i EU för att hjälpa till att 

anpassa de svenska reglerna till europeiska regler. Rättvisande bild innebär att de 

finansiella rapporterna och noterna ska avbilda på ett rättvisande sätt hur det har gått 

och går för företaget. Det är ett övergripande mål att redovisningen lyckas redovisa en 

rättvisande bild av den information som sprids till intressenterna. Detta kan till exempel 

ske genom lämnande av ytterligare information om företaget i tilläggsupplysningar 

(Grönlund et al. 2010). 
 

God redovisningssed är i första hand upp till den som gör redovisningen medan 

rättvisande bild vänder sig till läsaren och är tänkt att hjälpa denna så han inte blir vilsen 

(Grönlund et al. 2010). 

 

3.1.8 IFRS 
Sedan 2005 ska alla bolag som är börsnoterade inom EU upprätta sina 

koncernredovisningar enligt IASB:s rekommendationer: IFRS. I och med detta kommer 

många av de svenska större bolagen att omfattas av dessa regler, likaså de 

årsredovisningar vi studerat i denna rapport. Därför anser vi det väsentligt med en kort 

beskrivning av denna lagstiftning. IFRS ska göra det möjligt för aktieägare att jämföra 

företag, främst över landsgränser och tillgodose deras behov av information.  

 

IFRS och IAS är standarder som ska tillämpas och de kompletteras med 

tolkningsuttalanden från IFRIC (IFRS Interpretations Comittee).  IASBs uppdrag är att 

verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används i 

olika länder (IFRS-volymen 2014).  Behovet av detta har enligt Marton et al. (2013) 

utvecklats genom att ekonomin har globaliserats. Behovet av att kunna jämföra 

finansiell information ökade i takt med att det ekonomiska utbytet mellan länder ökade. 
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Detta märktes särskilt på aktiemarknaden där investerare kunde ha svårt att jämföra 

företag från olika länder. Enligt Marton et al (2013) är IFRS primärt utformade för 

investerare, det vill säga aktieägare och potentiella aktieägare. IASB samarbetar också 

med det amerikanska organet FASB (Financial Accounting Standards Board) om att 

utveckla gemensamma standarder som är tänkta att sträcka sig även utanför EUs gränser 

(Marton et al. 2013).  

 

DEL 2 
 
3.2 Redovisningens roll 
 
3.2.1 Ägarens perspektiv 
Denna del av referensramen har som syfte att visa ägarens användning av 

årsredovisningen, vad som är intressant och användbart för att öka och fånga ägarens 

intresse. Enligt Smith (2011) kan ägarna använda sig av redovisning i två olika syften. 

Det första är för att bedöma företagsledningens skötsel av företaget. Det andra syftet, 

som är det mest relevanta för den här studien är för beslut gällande att köpa, sälja eller 

behålla aktier i företaget. Vilket är av intresse för aktieägare i börsnoterade företag där 

ägare och företagsledning är separerade. Även Marton et al. (2013) menar att 

redovisningen i första hand ska vara användbar för aktieägare och potentiella nya 

investerare i företagets aktier. Marton et al. (2013) ställer sig då frågan vilken typ av 

information aktieägarna är intresserade av. De menar att aktieägarna är intresserade av 

att kunna ställa prognoser på framtida aktiekurser för att kunna förutspå sin avkastning. 

Även Hjelström et al. (2014) menar att tidigare studier visar att aktörer på 

kapitalmarknaden oftast fokuserar på framtids-orienterade analyser av lönsamhet.  

Även Smith (2011) hävdar att investerare på aktiemarknaden är intresserade av 

prognoser över företagets framtida utveckling. Det gäller då bland annat information om 

framtida utdelning, värdestegring och den risk som är förknippad med investeringen. 

Hjelström et al. (2014) menar också att det är viktigt att hitta fler sätt för olika 

värderingsmodeller för att förutspå framtida lönsamhet. 

 

För att visa varför redovisningen är betydelsefull, framförallt ur aktieägares perspektiv, 

presenterar vi i referensramen var aktieägarens informationsbehov finns. Vi vill visa 

varför aktieägarna är de viktiga intressenterna ur redovisnings-perspektiv.   
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I Redovisningens språk (2011) ställer författaren Dag Smith frågan: 

“På vilket sätt bör redovisningen vara utformad för att på bästa sätt tillfredsställa 

användarnas informationsbehov?” 2011:17 

På denna fråga menar Smith att det inte finns ett entydigt svar. Informationsbehovet är 

olika beroende på vem intressenten är. Informationsbehovet kan också vara olika 

beroende på individens kunskap och på vad det är för företag. För snabbväxande företag 

är det vanligtvis större fokus på expansion, medan ett företag i en mogen bransch lägger 

mer fokus på lönsamhet (Smith 2011). 

 

Företag kommunicerar med sina intressenter genom redovisningen. I större företag som 

till exempel aktiebolag, där ägarna inte är samma personer som de som sitter i 

företagsledningen, ställs extra höga krav. Av alla intressenter anses ägarna var den 

viktigaste gruppen menar Grönlund et al. (2010) och får medhåll av Smith (2011) som 

säger att ägarna intar en särställning bland användarna av den externa redovisningen. 

Skälet till detta är att deras ersättning inte är kontraktsbunden utan den är den residual 

som blir över sedan övriga intressenter fått sitt. Informationen om denna residual får de 

via företagets externa redovisning (Smith 2011). Grönlund et al. (2010) menar vidare att 

ägare och potentiella ägare är en viktig intressentgrupp särskilt i stora publika företag. 

Här betonas redovisningens informativa egenskaper det vill säga redovisningens 

förmåga att ge information som kan ligga till grund för investeringsbeslut. 

Helhetsbedömningar om hur ett företag har skött sig och hur de har lyckats förvandla 

tillgångar och resurser till intäkter kan inte göras endast med hjälp av RR och BR. Det 

behövs mer information om företagets organisation och marknad samt om vilka 

problem som har funnits under det gångna året och hur dessa problem bedöms påverka 

framtiden (Grönlund et al. 2010). 
 

I och med att alla som ägnar sig åt externredovisning utgår från samma principer blir 

informationen begriplig så länge man är någorlunda insatt. 

Enligt både Smith (2011) och Grönlund et al. (2010) ska redovisningen leva upp till tre 

kvalitativa egenskaper med utgångspunkt från användares informationsbehov: 
 

• Relevans, om redovisningen inverkar på beslut och utvärderingar av företaget är 

den väsentlig. 
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• Tillförlitlighet, informationen ska ge en bild som är neutral och verifierbar. 

• Jämförbarhet, informationen ska gå att jämföra över tid och mellan företag. 

 
3.2.2 Agent-teorin 

Vi anser att agent-teorin beskriver behovet av revision som en trygghet för aktieägare 

och är relevant att nämna i vår studie. Ägarna (principalen) behöver ett bevis eller 

kontrakt på att företagsledningen (agenten) handlar i ägarens intresse och inte sitt eget. 

Revisorerna skyddar aktieägarnas intresse genom att granska årsredovisningen och gå i 

god för att den är upprättad korrekt. De ser till att den är upprättad enligt god 

redovisningssed och rättvisande bild för att skapa trygghet för aktieägarna (Carrington 

2010). Revisionsberättelsen är ett kvitto på att årsredovisningen är korrekt. På så sätt 

stärker agent-teorin aktieägarperspektivet genom att beskriva behovet av revision som 

ett behov av försäkran av företagsledningens uttalande i finansiella rapporter. Genom 

revisorns bestyrkande av företagsledningens påstående så ökar trovärdigheten för den 

information som faktiskt lämnas ut i finansiella rapporter, och detta knyter starkt 

samman till våra forskningsfrågor att årsredovisningar ska upprättas med hög 

trovärdighet för att årsredovisningen ska omfatta hög kvalité (Carrington 2010). Starkt 

förenklat innebär agent-teorin att i ett företag som från början ägs och styrs av en 

entreprenör sammanfaller egenintresset och företagsintresset (Nilsson 2010). Agent-

teorin ser revision som ett verktyg som reducerar problem som följer i 

informationsasymmetrin genom att stärka företagsledningens påstående (Carrington 

2010). 

 

3.2.2.1 Revisionsforskning 
Revisionen hänger ihop med redovisningen på det sättet att redovisningsinformationen 

ska granskas och kvalitetssäkras av revisor. Detta har sin upprinnelse i den tid då den 

verkställande ledningen separerades från ägandet. Investerare och ägare som inte själva 

deltog i det dagliga arbetet ville försäkra sig om att deras kapital förvaltades på bästa 

sätt och att räkenskaperna återgav utfallet av företagets affärer. Revisionen har kommit 

att bli ett skydd för aktieägare, investerare och andra intressenter (Grönlund et al. 2010). 

Enligt Grönlund et al. (2010) kan man tydligt se att redovisning- och revisionsforskning 

har ett nära samband till agent-teorin. Att betala för revision är ett sätt för principaler att 

övervaka agenter. 
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Den väsentliga delen av revisorernas granskning ligger i att kontrollera att 

redovisningen är rättvisande. Investerarna ska kunna lita på att redovisningen är 

rättvisande, det vill säga framtagen via allmänt accepterade spelregler. Det är avgörande 

för redovisningens prognosrelevans och återföringsrelevans (Smith 2011). 

 

3.2.3 Den beskrivande rapporteringen 
Sedan ett tjugotal år tillbaka finns kriterier för vad som är ett bra innehåll i en 

årsredovisning och Aktiespararna anser sig själva varit drivande där. Här vill vi visa 

vilken information som en aktieägare kan få av ett bolag, genom förståelse av 

informationen runt omkring det som är lagstadgat. En akties värde bestäms av så 

mycket mer än årets finansiella rapporter och därför är det relevant för ett företag att 

även ha med annan information som visar bolagets framtida förmåga att ge utdelning till 

aktieägarna. Detta visas genom bolagets historik över hur det gick föregående år och 

historik över fler år. Annan information som kan underlätta för aktieägarna är bolagets 

investeringsplaner, prognoser för försäljning och vinst, beskrivning av risker och hur 

känsligt resultatet är för oförutsedda händelser som till exempel valutakursändringar 

(aktiespararna.se 1).  

 

Hjelström et al. (2014) menar att aktieägarna tenderar att vara nöjda med praxisen inom 

redovisning, som uppfattas ha förbättrats över tiden. Men de säger också att det finns 

utrymme för förbättring. Tidigare studier som gjorts visar att områden som är föremål 

för förbättring bland annat är information som är framåtblickande och innehåller 

strategiska planer och affärsplaner. Även extraordinära eller ovanliga engångskostnader 

inklusive omstruktureringar anses vara områden med utrymme för förbättringar. Vidare 

nämner Hjelström et al. (2014) andra studier som uppvisat samma tendenser men också 

pekat på att förbättringar behövs när det gäller redovisning av verkliga värden, 

skattningar och oförutsedda utgifter (Hjelström et al. 2014). De menar vidare att den 

icke-finansiella delen av bolags redovisningar ofta är större än den finansiella delen. Det 

är också ofta den icke finansiella delen som används av analytiker, men om de båda 

delarna står i strid med varandra är det den finansiella delen som ändå väger tyngst 

(Hjelström et al. 2014).  
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3.2.3.1 Aktieägarnas användning av ÅRV 
I en nyligen publicerad studie menar Hjelström et al. (2014) att en årsredovisning i 

första hand används av potentiella aktieägare som vill bilda sig en uppfattning om 

företaget. Personer som redan har en relation till företaget använder sig i större 

utsräckning av delårs-rapporter då de i högre grad bidrar med ny information om 

marknad och utveckling. Trots att vissa inte ansåg årsredovisningen lika viktig som 

delårs-rapporterna menade andra att ÅRV trots allt bidrog med en bättre helhetsbild av 

företaget. De ansåg då bland annat att den innheåller mer fyllig information som behövs 

för att investerare ska kunna följa trenderna på marknaden. Vikten av årsredovisningen 

varierar också med hur pass bra delårs-rapporten är, om delårs-rapporten saknar mycket 

information blir ÅRV betydligt viktigare ur informationssynpunkt. Enligt Hjelströms et 

al. (2014) studie används ÅRV i första hand för: 

 

• Information som ej finns i delårs-rapporterna. 

• Den tillhandahåller en generell uppdatering om företaget. 

• Den används som referens. 

 

En annan punkt som kom fram i studien var att årsredovisningen ansågs viktig då den är 

reviderad och granskad av revisor vilket delårs-rapporterna inte är (Hjelström et al. 

2014).  

 

Hines publicerade en studie 1982 om aktieägarnas användning av ÅRV. Trots datumet 

på publikationen ansåg vi att innehållet fortfarande är intressant och stämmer överens 

med nyare studier. Hines (1982) anger att det finns tvekan över aktieägares användning 

av årsredovisningar. Han presenterar i sin artikel att det finns två forskningsområden 

som är direkt relaterade till frågan om aktieägare använder årsredovisningen. Det första 

forskningsområdet, utifrån effektiv marknadshypotes (EMH; Efficient Markets 

Hypothesis), tyder på att ÅRV kommer ut för sent för att anses användbar för 

aktieägare. Det andra forskningsområdet visar utifrån en investerings-undersökning att 

aktieägare faktiskt använder ÅRV.  Hines (1982) tar i sin rapport upp en undersökning 

angående denna konflikt mellan forskningsområdena, i ett försök att lösa dessa 

motsägelsefulla påståenden. 

 



 

 

 

30 

Hines (1982) presenterade en undersökning som omfattades av ett stort antal aktieägare. 

Granskningen använde sig av individer från olika populationer och resultatet var 

makalöst överensstämmande. Vd:ns uttalande ansågs vara den mest populära delen av 

ÅRV. Över 50 procent av alla respondenter som granskats indikerar att de ”noggrant 

läser” Vd:ns uttalande i ÅRV. Resterande läste ”koncist” genom Vd:ns uttalande (Hines 

1982). Hines (1982) får här medhåll av Hjelström et al. (2014) vars rapport är betydligt 

färskare men som i likhet med Hines menar att rubriken Vd:ns har ordet kan ha 

betydelse. 

 

Resultaträkningen anses vara den mest populära delen av årsredovisningen för 

beslutsfattande. Aktieägarna fick också frågan om att rangordna betydelsen av 

informationen i årsredovisningar, mot andra informationskällor, för beslut gällande 

aktieinvesteringar. Resultatet av detta blev att ÅRV ansågs vara den viktigaste primära 

källan för information för individuella aktieägare (Hines 1982). Utfallet visade även 

resultat på att ÅRV är en oerhört viktig informationskälla för nya aktieaktörer. 

Dessutom är tidningar och tidskrifter högt rankad som informationskällor, även till en 

viss grad rådgivning och statistiska rapporter: alla dessa informationskällor utnyttjar 

årsredovisningens information (Hines 1982). Hjelström et al. (2014) håller med Hines 

om att nya aktörer använder ÅRV som underlag för att “lära känna företaget”.  
 

Hines (1982) anger att professionella investerare ses som mer medvetna om 

beslutsfattande kring sina investeringar än många enskilda aktieägare. Detta resultat 

indikerar att enskilda aktieägares användning av ÅRV kan ses som en bekräftelse på att 

de möjligtvis fattar mer omedvetna beslut. Vid analysen av sambandet mellan enskilda 

aktieägares finansiella kunskaper och deras användning av ÅRV fann man att enskilda 

aktieägare är mer benägna att använda årsredovisningar om de har kunskap och/eller 

arbetslivserfarenhet inom redovisning och finansiering. Denna del av undersökningen 

gav ett resultat som tyder på att aktieägare använder ett antal informationskällor för 

beslutsunderlag för sina investeringar. Vilket visar att ÅRV är användbar för 

aktieägarna och därmed står i konflikt med vad marknadshypotesen säger om att ÅRV 

spelat ut sin roll (Hines 1982). 
 

Slutligen anger Hines (1982) att det verkar som ÅRV är till nytta för aktieägarna, trots 



 

 

 

31 

att det saknas kortsiktiga reaktioner på aktiemarknaden vid årsredovisningens utgivning. 

Det verkar som årsredovisningar är viktigare bidrag till investerares beslutsfattande vid 

långsiktiga investeringar. Bland annat som ett bekräftande eller icke bekräftande av 

information som investerare tidigare fått (Hines 1982).  
 

3.9 Erfarna praktiker diskuterar 

Här presenterar vi en diskussionspost gjord av PwC (2009) för att visa hur erfarna 

praktiker faktiskt tycker och tänker om ÅRV. Vårt syfte är att ge en verklig bild av 

användandet av informationen och sätta det i ett praktiskt sammanhang, samt se hur 

utvecklingen ser ut för framtiden. Vi har valt ut delar av PwC:s (2009) intervju som vi 

ser är relevanta för vårt egna informationsunderlag i den här uppsatsen. Detta finns med 

i vår teoretiska referensram för att stärka våra resonemang kring praktiken och teorier 

om redovisningen.    
 

PwC (2009) publicerar ett avsnitt där erfarna praktiker diskuterar om användbarheten 

och informationen som börsnoterade företag lämnar i sin ÅRV. De diskuterar vilken 

information som är mest intressant för användare, utöver de obligatoriska. 
 

När PwC (2009) ställde frågan om årsredovisningens betydelse gällande de icke 

finansiella delarna svarade praktikerna att avsnittet där Vd:n har ordet är ett avsnitt som 

väger tungt. Där tillkommer ny, annorlunda information samt en utblick för framtiden. 

Detta framgick även ur undersökningen presenterad av Hines (1982) som nämnde att 

Vd:ns uttalande var en av de mest intressanta delarna i en ÅRV. Vidare berättar PwC 

(2009) att notrapporten är betydelsefull för att där finns möjlighet att få svar på frågor 

utifrån vad som står i den finansiella rapporten. Det är också viktigt att företagen ger en 

tydlig beskrivning över bolagets affärsidé, strategier och struktur då det bara är i ÅRV 

som man hittar dessa områden tydligt beskrivet. De ger även ett exempel på att viktig 

tilläggsinformation i vissa fall kan bli en nackdel för företaget själv; 
 

”För ett år sedan presenterade Electrolux en mycket intressant 

tabell som visade hur man såg på olika dotterbolag, vilka som 

presterade väl och vilka som underpresterade. Tabellen fick 

beröm av juryn för bästa redovisningen eftersom vi tyckte det 

var modigt att presentera denna typ av information. Året efter 
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var tabellen borta eftersom det kunde uppfattas som att 

ledningen inte tog tag i de bolag som underpresterade” - Ulf 

Strömsten, hedgefondförvaltare på Catella (PwC 2009:33) 
 

Följdfrågan blir om det finns problem med att beskriva problematiska områden inom 

verksamheten. Svaret var att företag måste ha långsiktighet i det de redovisar och tänka 

igenom vilka effekter det kan få att presentera information på ett visst sätt. Dock får 

företag ofta kritik för att de håller inne på sådan information. De uppmanar bolagen till 

att hellre gå ut med mindre information, men följa upp det mer regelbundet (PwC 

2009).  

 

PwC (2009) beskriver vidare i sin publikation kommande utvecklingstrender, vilka 

tyder på ett större krav på “öppenhet” i den externa informationen. De säger också att 

informationen som ges ut, både den finansiella och icke finansiella, bör kopplas ihop så 

att de tillsammans avbildar verksamheten. Tendenser finns att informationen går 

separata spår, då man inte förenar den finansiella- och icke finansiella informationen i 

ett samband. Dessa två delar bör harmonisera med varandra. Utvecklingen visar också 

att de finansiella rapporterna innehåller mer kvalitativa texter, som inbegriper många 

områden som tidigare fanns i verksamhetsberättelsen. Detta då många företag haft 

ambitionen att beskriva dessa områden tidigt i dokumentet för att stödja den finansiella 

redovisningen. Detta har bidragit till att svenska årsredovisningar är informativa och 

håller hög klass. Problemet nu är att det ställs nya krav på företagen, ett exempel är 

hållbarhetsredovisning. Slutresultatet blir ett gigantiskt material där likartad information 

förekommer på olika ställen. Revisorn måste ta ställning till vad som revideras och noga 

ange vilka sidor i ÅRV som har granskats. Det skickar också en signal till läsarna, att de 

bör reflektera över vilken information som granskas av revisorn i ÅRV (PwC 2009). 
 

Enligt PwC (2009)  är ekonomisk informationen i ÅRV förlegad i samma stund den 

presenteras. Färskare information finns redan tillgänglig i form av den första 

kvartalsrapporten för året. Även Hines (1982) anger att:  
 

”By the time one reads some new information, it is too late to profit from it”  

Edward E Williams (1974) 
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Dock anser praktikerna att detaljerade notrapporter är intressant och lärorikt. Den icke 

finansiella delen är viktigare vid investering i ett bolag, då det är viktigt att veta vart 

bolaget är på väg, till exempel vilka möjligheter det finns för att bolaget ska kunna 

förbättras samt utvecklas, att förstå strategin, marknadsbilden etc. här anses ÅRV ha sin 

främsta funktion. ÅRV ses i första hand inte som ett finansiellt dokument, utan de icke 

finansiella delarna ses som viktigare (PwC 2009). 
 

När Pwc (2009) diskuterar om rapportens omfång ger de erfarna praktikerna svar på att 

man måste utgå från vad årsredovisningen innehåller för information. Sett till exempel 

Nordeas årsredovisning som innehåller 150 sidor med bara finansiell information, är det 

för mycket. Samtidigt medges att kortfattade beskrivningar är av intresse, gärna i form 

av en executive summary, men även tydlig hänvisning om vart det kan finnas 

information vid behov. Man bör inte heller stirra sig blind på antalet sidor, utan se mer 

efter innehållet och överskådligheten. PwC (2009) tar också upp frågan om 

hållbarhetsredovisning och liknande bör inkluderas i ÅRV. Svaret ger blandade 

meningar då det tros att sifferdelen i framtiden kommer att hanteras via en svensk 

motsvarighet till amerikanska SEC (Securities and Exchange Commission), som arbetar 

för att skydda investerare, upprätthålla rättvisa, upprätthålla välordnade och effektiva 

marknader för att underlätta kapitalbildningen (SEC.gov). Där kommer 

finansinspektionen få alla siffror strikt upprättade in i en databas samt att 

verksamhetsbeskrivningen kommer presenteras på mindre än tio sidor. En annan röst 

anger att ÅRV kommer fortsätta vara ett samlat dokument, men att det finns en 

populärversion med bra sammanfattning. Det anses även att årsredovisningen ska 

innehålla information som motsvarar ägarnas krav på ”the bottom line” och vara en del 

av de strategiska tänkandet (PwC 2009).   
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4. Empiri 
 
I empirin presenteras resultatet från våra intervjuer. Materialet från intervjuerna 

sammanställs under rubrikerna Upprättandet av årsredovisningen, Betydelse av 

årsredovisningens utmärkande delar, Årsredovisningens omfattning, Årsredovisningens 

användning och slutligen Konkreta exempel från börsbolags årsredovisningars 

förvaltningsberättelse och noter 1-2. 

 
 

Intervjuobjekt 

 

Eriksson, Per. Sporrong & Eriksson - Auktoriserad revisor 

Isemo, Martin. Kanton - Konsult 

Långberg, Maria. Lantmännen - Controller 

Strandberg, Lars. Swedbank - Marknadsansvarig 

Werner, Kennerth. KPMG - Auktoriserad revisor 

Wimmergren, Henrik. Deloitte - Auktoriserad revisor 
 

 
4.1 Upprättande av årsredovisning  
 
Större bolags årsredovisningar är betydligt mer omfattande än mindre bolags 

årsredovisningar och innehåller ibland ofantliga mängder information. Det ställs också 

större krav i stora bolag, och de har avsevärt fler intressenter än mindre bolag. På så sätt 

blir större bolags årsredovisningar mer viktiga berättar Wimmergren (Deloitte).   

Alla börsnoterade företag måste följa IFRS som är principbaserad. Detta innebär enligt 

Werner (KPMG) att företaget kan arbeta en aning godtyckligt med årsredovisningen, 

bara man följer huvudlinjerna. En viktig del för att uppnå hög kvalitet i 

årsredovisningen är att beskriva värderingar och skattningar och hur de är tänkta att 

hanteras beskriver Werner. Han säger att IFRS och IAS är tänkta som en 

kvalitetssäkring för börsbolag, för att årsredovisningar ska bli bra. För att redovisningen 

ska klassas som bra ska bolagen följa principerna och gör man inte det ska man förklara 

varför. 
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”Att följa IFRS är att vara slavar under reglerna, det är svårt att vara kreativ och 

nytänkande i upprättandet av en årsredovisning”- Kennerth Werner 2014-04-23 

Vid upprättandet av ÅRV finns mallar att tillgå som innehåller information som ska 

finnas med och används som hjälpmedel och verktyg. Alla väsentliga balans- och 

resultatposter ska gås igenom strukturerat enligt IFRS berättar Werner. 

Isemo (Kanton) menar att en ÅRV till viss del ska upprättas enligt vissa mallar för att 

strukturen ska vara tydlig och kunna bidra till ökad förståelse för läsaren. Det ska också 

vara möjligt att jämföra årsredovisningen med tidigare år och andra bolag. Han anser 

dock att det är positivt om det även finns utrymme för kreativa, nyskapande och 

annorlunda inslag, i synnerhet om det dessutom kan bidra till att ge en rättvisande bild 

av bolagets verksamhet. Kreativa och nytänkande inslag i en ÅRV bidrar ofta till att de 

blir mer intresseväckande, vilket inte är en nackdel menar Isemo. Även Eriksson 

(Sporrong & Eriksson) föredrar att årsredovisningarna ska upprättas utefter den 

traditionella mallen, med lagstadga och väva in nyskapande och kreativitet i 

årsredovisningen för att sticka ut i mängden. Han menar att årsredovisningen är en 

formellt tråkig produkt i grunden, därför är det extra viktigt att arbeta med till exempel 

bilder för att ge en inbjudande bild och ha en proffsig layout. Wimmergren (Deloitte) 

menar också att ÅRV ska följa tvingande regler. Däremot kan företagen lägga in bilder 

för att skapa större förståelse då många ÅRV uppfattas som tråkiga. Han tillägger dock 

att man då bör tänka på vad bilden skapar för trovärdighet, finns det någon symbolik? 

Bilder ska säga något om verksamheten och inte skapa förvirring. 

Långberg (controller) som är med och upprättar årsredovisningar säger att det finns 

regler att följa gällande hur en årsredovisning skall upprättas. Hon menar att 

siffermässigt håller de sig till reglerna, medan de kan styra de kvalitativa delarna mer 

själva. De kvalitativa delarna ska vara informativa, men inte för mycket information. 

Hon nämner också att årsredovisningen kan illustreras med bilder. Det är viktigt att 

tänka på att årsredovisningen är en presentation av företaget konstaterar Långberg. 

Werner (KPMG) anger att hela systemet faller om årsredovisningen inte upprättas med 

förtroende. Speglar en årsredovisning osäkerhet finns stor risk att köpare uteblir, man 

vill ha trygg ”business” och man vill ha förtroende. Werner (KPMG) framhävde att 

Skanska AB har vunnit priser flera år för hur de upprättat en bra årsredovisning som 
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håller hög kvalitet. Skanska hade i årsredovisningen förklarat alla sina projekt väldigt 

ingående och vilka risker som fanns i varje land och gav därmed en bra överskådlighet 

för läsaren. En bärande princip i de svenska lagarna är enligt Werner att en 

årsredovisning ska vara överskådlig. Den ska upprättas med bra struktur, hänga ihop 

och den ska kunna förstås.  
 

”Är årsredovisningen för svår är den dålig”- Kennerth Werner 2014-04-23 

 

Fortsättningsvis förklarar Werner att årsredovisningen ska vara så kortfattad som 

möjligt för att den lättare ska kunna förstås. En årsredovisning bör också läsas med 

skepticism, kan man lita på siffrorna som företagen ger ut? 

 

Långberg (controller), är delaktig i upprättande av årsredovisningar. Hon anser att 

årsredovisningen ska vara tydlig och genomgående, med en beskrivning över hur året 

har gått och hur företagets framtid ser ut. 

En årsredovisning upprättas för analytiker, företagsledning, styrelse, aktieägare och 

placerare, ”ska vi köpa eller sälja”? 

 

Wimmergren (Deloitte) anser att årsredovisningen är väldigt betydande och att den ska 

ge en rättvisande bild av företaget. Wimmergren berättar att årsredovisningen ska vara 

rättvisande men den behöver inte vara exakt på kronan rätt. Han syftar på när revisorn 

skriver på revisionsberättelsen kan inte revisorn stå för att allt är helt korrekt, däremot 

att allt är rimligt och visar en trovärdig bild av företaget. Werner (KPMG) poängterar att 

det gjorts undersökningar som visar att det är väldigt stora belopp som aldrig redovisas. 

4.2 Betydelse av årsredovisningens utmärkande delar  
 
Eriksson (Sporrong & Eriksson) antyder att årsredovisningen är väldigt viktig, den ger 

en stark bild av företaget till omgivningen både siffermässigt och i målande texter. 

Årsredovisningen är en chans att visa upp sitt företag. 

”Man ska vara stolt över sin årsredovisning, det är ett sätt att kommunicera med 

omvärlden” Per Eriksson 2014-04-29 
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Isemo (Kanton) säger att ÅRV är ett sätt att marknadsföra bolaget och aktien gentemot 

intressenter. Han antyder även att ÅRV tillsammans med övrig finansiell information är 

mycket viktig. Framförallt för att minska informationsasymmetrin och ge bästa möjliga 

underlag för värdering och en rättvisande aktiekurs. 

 

I tävlingen “Årets bästa årsredovisning” som utses av Kanton, i samarbete med 

Aktiespararna, blev Swedbanks årsredovisning utsedda till ”Årets bästa” år 2012. 

Strandberg (marknadsansvarig) på Swedbank är nöjd över utmärkelsen och menar att 

alla vill vara bäst, han avser att det är en stolthet att få den utmärkelsen. Det resulterar i 

ett positivt omdöme av företaget, prestige och drivkraft att fortsätta upprätta 

årsredovisningar framöver som håller hög kvalité. Även Långberg (controller) anser att 

det är status för företaget att presentera sin ÅRV en gång om året just när den 

publiceras.  

Strandberg anger att årsredovisningen är betydande, den speglar verksamheten som 

bedrivs. För att upprätta en bra årsredovisning krävs tid och pengar, Strandberg menar 

att Swedbank har resurser för att upprätta en årsredovisning av hög kvalité och med 

trovärdighet. Swedbanks ledord är öppen, enkel och omtänksam och Strandberg antyder 

att ledorden speglas i årsredovisningen. Strandberg nämner att han anser att 

årsredovisningen är viktigast främst för ägare och andra intressenter. 

Strandberg antar att deras utmärkelse grundar sig främst i att de arbetar starkt med 

samhällsengagemang, och att Swedbank är en miljöcertifierad bank ”vi arbetar med 

miljöansvar i vår kreditgivning”. Han menar att dessa aspekter väger tungt kring en 

bedömning av årsredovisningar, samt att årsredovisningen ger ett starkt förtroende och 

tillförlitlighet. Swedbank döljer inget i årsredovisningen, den är tydlig och enkel och är 

sammanflätad med ledorden som nämndes tidigare, öppen, enkel och omtänksam. 

Långberg (controller) som är delaktig i upprättande av årsredovisningar nämner att 

öppenheten i årsredovisningen är väldigt betydande, och att den ska vara enkel. 

Strandberg poängterar vidare att årsredovisningen ska representera hur det ser ut för 

företagets framtid. Den ska också visa vilka saker i företaget som inte är bra och hur de 

har tänkt arbeta för att rätta till det.  
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Isemo (Kanton) beskriver att de områden i en ÅRV som är viktiga är uttalanden från 

ledande befattningshavare, allmän bolagsbeskrivning såsom affärsidé, strategier, mål, 

hållbarhet, risker, bolagsstyrning, nyckeltal och aktien. 

Werner (KPMG) berättar att en viktig kvalitativ del i årsredovisningen är 

förvaltningsberättelsen, där framkommer det vad det finns för karriärmöjligheter, hur 

det arbetas med utvecklingssamtal och vilka rutiner som finns i företaget. Ytterligare en 

viktig del som Werner tryckte lite extra på i årsredovisningen är noten 1- och 2. Not 1, 

där framkommer vilka principer företaget använder vid upprättandet av ÅRV. I not 2 

ska riskerna beskrivas utförligt, särskilt viktigt är väsentliga risker och väsentliga 

skattningar. 

Eriksson (Sporrong & Eriksson) nämner även han att förvaltningsberättelsen är den 

viktigaste delen, den ska vara målande, utvecklande, och ta upp vad ledningen tror om 

framtiden. Revisorer måste granska förvaltningsberättelsen med skepticism, vem som 

helst kan ljuga i förvaltningsberättelsen. Därför är det viktigt att den upprättas med 

trovärdighet, en revisor måste vara extra observant om ett bolag går dåligt, men skriver 

allt för bra om framtiden. Det är viktigt att se upp om det är dåliga siffror men positiv 

text, det kan vara en varningssignal. Eriksson säger att en bra ÅRV bör spegla vad man 

tror om nästa år. Är siffrorna tveksamma i ÅRV är det viktigt att sätta en not och 

förklara även om noten inte är obligatorisk för att skapa bättre kvalité och trovärdighet. 
 

Det viktigaste för att uppnå en högre kvalitet än standard är enligt Eriksson (Sporrong & 

Eriksson) att lägga tid på texterna, det vill säga de kvalitativa delarna. Han betonar 

framförallt väsentliga händelser mellan årsskiftet och fram till att årsredovisningen 

skrivs under.  
 

Även Wimmergren (Deloitte) anser att alla väsentliga händelser ska tas upp, vare sig det 

är positivt eller negativt, och beskrivas utförligt. Riktigt bra resultat och ovanliga 

förluster kan behöva förklaras för att inte skapa frågetecken bland ägare och kunder. 

Han tar som exempel att om ett bolag blivit av med sin största kund är det ytterst 

väsentligt att beskriva detta, det kan vara extremt avgörande för bolagets framtid. Tas 

inte en sådan väsentlig händelse upp, så speglar inte årsredovisningen en rättvisande 

bild av företaget. Ett annat exempel Wimmergren nämner är om företaget gjort ett 

minusresultat med 5 miljoner kronor på grund av att en stor kund som företaget 
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levererar till har gått i konkurs. Då kan detta behöva förklaras för att inte skapa 

förvirring bland intressenter. Wimmergren tar även ett motsatt exempel; om bolaget gör 

ett kanonresultat så ska även det beskrivas hur resultatet har uppkommit för att inget ska 

vara oklart. 
 

Eriksson (Sporrong & Eriksson) säger att beskrivningar av kassaflödesanalysen är 

viktig och att det är något som många missar. Wimmergren (Deloitte) nämner att 

kassaflödesanalysen ger en bild över in- och utflöde av likvider under året, den 

förtydligar således ur ett likviditetsperspektiv var pengarna kommer ifrån. Werner 

(KPMG) anser att kassaflödesanalysen är central, vidare menar han att i flera branscher 

är den av avgörande betydelse. Den kan utvecklas genom en detaljerad textbeskrivning 

på hur läsaren ska förstå analysen. Werner menar att aktieägare har olika kunskap och är 

en bred målgrupp, vissa aktieägare kan vara ”vanliga amatörer” menar han. Förståelsen 

ökar dramatiskt om bolaget beskriver detaljerat vad som har hänt i kassaflödet. 
 

En annan del i årsredovisningens beskrivande rapportering är avsnittet Vd:n har ordet. 

Eriksson (Sporrong & Eriksson) antyder att avsnittet där Vd:n har ordet är viktigt, det är 

en presentation av företaget. Här har företaget möjlighet att presentera sina affärsidéer, 

strategier och mål.  Wimmergren (Deloitte) menar att avsnittet Vd:n har ordet kan vara 

meningsfullt, om innehållet ger läsaren möjlighet att bedöma bolaget. Werner (KPMG) 

anser inte att Vd:ns uttalande är viktigt, enligt Werner ses det främst som reklam. 

 

Utvecklingen går framåt, och även årsredovisningarna utvecklas. Miljöansvar är något 

som funnits sedan 90-talet menar Werner, men i dagsläget läggs det stor vikt vid både 

socialt ansvar, miljö och CSR (Corporate social responsibility.) För bara några år sedan 

stod inte CSR med som en av de kvalitativa delarna i årsredovisningen, idag är det 

viktig information tycker Werner (KPMG). Givetvis bygger CSR mycket på 

trovärdighet och det läggs ner stora resurser på detta. Det är viktigt vad företaget har för 

miljöpolicy och miljörevisorer kan få i uppdrag att följa upp svenska globala 

miljöarbeten. Wimmergren (Deloitte) anser att CSR och hållbarhetsredovisning kan, i 

vissa fall, bidra till sämre förtroende och han nämner stora företag som exempelvis 

Telia som skriver om sitt hållbarhetsarbete, och hur etiskt duktiga de är. Detta blir 

väldigt motsägelsefullt när det visar sig att de jobbar med mutor av betydande belopp 
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för att ta sig in på marknader i andra länder. Wimmergren menar att det är viktigt att 

inte använda sig av en standardtext som inte speglar en rättvis bild av företaget bara för 

att det ska låta bra utåt. Sådana här exempel kan mer vara till skada för företagets 

trovärdighet än vad det gynnar det. 

 

En viktig del för förtroendet i årsredovisningar, poängterar Werner (KPMG), är att det 

ibland borde spekuleras mindre. Detta nämner han särskilt i samband med Lehman 

Brothers-kraschen i USA 2008, där spekulationer och värderingar veckan innan 

kraschen var totalt fel. Analytiker ska vara som en mellanhand mellan styrelse, Vd och 

aktieägare och därför är det viktigt att deras spekulationer inte är helt uppåt väggarna. 

 

4.3 Årsredovisningens omfattning 
 
Ju större företaget är desto viktigare är årsredovisningen. Hur omfattande 

årsredovisningen är beror på företagets storlek och vad det är för verksamhet beskriver 

Eriksson (Sporrong & Eriksson). Årsredovisningar är en kostnadsfråga poängterar 

Eriksson, det ligger mycket tid och pengar bakom att upprätta en bra årsredovisning 

med hög kvalité, trovärdighet och layout. Det är en prioriteringsfråga hur mycket pengar 

företaget är beredda att lägga. Eriksson menar även att när det gäller stora börsnoterade 

företag finns det alltid saker att förbättra i en årsredovisning. Då är det extra viktigt att 

det inte är någon osäkerhet i företagets årsredovisning. Vissa företag lägger ner massa 

pengar och är otroligt stolta över att presentera sin årsredovisning. 

Werner (KPMG) berättar att större bolags årsredovisning är betydligt mer omfattande 

än årsredovisningen som mindre bolag upprättar och innehåller ofantlig information. 

Det ställs större krav i stora bolag då de har avsevärt fler intressenter än mindre bolag. 

En bärande princip i de svenska lagarna är enligt Werner att en årsredovisning ska vara 

överskådlig. Den ska hänga ihop och den ska kunna förstås. Wimmergren (Deloitte) 

menar också att i många årsredovisningar är det alldeles för mycket information. 

Läsaren kan då få problem med att ta till sig allt. Werner (KPMG) instämmer också i att 

det i många årsredovisningar är alldeles för mycket information. Isemo (Kanton) menar 

att den beskrivande rapporteringen bör vara så pass omfattande att den kan ge läsaren en 

korrekt bild av väsentliga delar av bolagets verksamhet och dess verksamhetsår. Han 

anger även att dagens årsredovisningar i många fall är fyllda av onödiga 

dubbelskrivningar och icke väsentlig information. 
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4.4 Årsredovisningens användning 
 
Wimmergren (Deloitte) anser främst att årsredovisningen är viktig för bedömning av 

företaget. Han tycker att årsredovisningen har blivit viktigare och tror även att det är 

något som kommer hålla i sig framöver som ett beslutsunderlag, den finns i botten bland 

annat inför värderingar och köp, och kommer att fortsätta att nyttjas. Även om 

årsredovisningen är ett historiskt material när den offentliggörs, tror Wimmergren ändå 

att ÅRV är användbar även om informationen ibland bör kompletteras med mer 

uppdaterad information från kvartalsrapporter. 

Eriksson (Sporrong & Eriksson) menar att ÅRV är användbar i högst 6 månader, sen 

behövs ny information om företaget. Delårs- och kvartalsrapporter fungerar som 

komplement till ÅRV för att få en mer rättvisande bild av bolagets nuvarande situation 

menar han. Martin Isemo (Kanton) anger också att en ÅRV minskar i aktualitet med 

tiden, framförallt om stora förändringar har genomförts efter att den senaste har 

publicerats. Om inte väldigt stora förändringar har skett används ofta en årsredovisning 

som presentation av bolaget till och med att nästkommande årsredovisning har 

publicerats. 

För aktieägare i noterade bolag anser Wimmergren (Deloitte) att de viktigaste 

aspekterna för dem är en bra vinst och utdelning. Strandberg (Swedbank) håller med 

och beskriver att resultatet är det viktigaste för ägarna i årsredovisningen. De vill veta 

att deras investering ger bra avkastning. Werner menar att aktieägare har olika kunskap 

och är en bred målgrupp, vissa aktieägare kan vara ”vanliga amatörer” menar han.  

Werner säger att om företaget inte har en bra årsredovisning så har marknaden och 

analytikerna svårt att få förtroende för företaget och då trillar inte kapitalet in, vilket 

företagen vill ha för att kunna expandera och öka sin tillväxt. Det är få verksamheter 

som har en så pass bra affärsidé att det generar bra överskott varje år utan att behöva 

expandera.  
 

Årsredovisningens nyckelord är förtroende och trovärdighet, och revisorns roll är att 

granska årsredovisningen och se till att den är korrekt för att trygga aktieägarnas 

situation menar Werner (KPMG). Han säger vidare att ”årsredovisningen är helt 

avgörande för livet vi lever idag”.  Framförallt i Västvärlden är årsredovisningen A och 
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O, då vi förväntas ha en aktiv marknad där vi köper och säljer aktier, till skillnad från 

Östlandet där det råder större osäkerhet och är svårare att följa upp. Vill man inte ha 

sina aktier kvar vill man vara säker på att det går att sälja dem. Här spelar 

årsredovisningen en stor roll i försäkran om att aktierna är trovärdigt värderade. För att 

uppnå god kvalitet får informationen inte vara spretig, svår att tolka och tyda. Då är det 

uppenbart att marknaden inte får förtroende för företaget. 

En av svårigheterna med redovisning är att göra det på ett begripligt sätt, säger Werner. 

Det är inte helt ovanligt att det finns svårigheter för till exempel styrelsemedlemmar 

eller aktieägare, hos vilka kunskapsnivån kan variera kraftigt, att förstå innehållet i en 

årsredovisning. Ofta krävs  att man har en akademisk bakgrund, vilket inte alltid är 

fallet för styrelsemedlemmar och framförallt inte för aktieägare. 

Eriksson (Sporrong & Eriksson) anser att företag bör ha med en beskrivning av 

verksamheten, en flerårs-översikt (5 år) med nyckeltal, ägare av bolaget och vad som 

hänt från bokslut fram till påskrift av ÅRV. Långberg (controller) trycker på att en 

flerårs-översikt (5 år) är viktig information i årsredovisningen, främst för att kunna följa 

företagets trender.  

4.5 Årsredovisningar - konkreta exempel 
 
Swedbank är ett av de företag som vunnit pris för Bästa Årsredovisning av 

Aktiespararna och Kanton. Länsförsäkringar (LF) Göinge-Kristianstad, Skanska och 

Clas Ohlson är också exempel på företag som upprättat ÅRV av hög kvalitet.  

Vi har valt att studera ett par punkter i följande årsredovisningar för att kunna jämföra 

dem och skapa oss en uppfattning om vad som allmänt uppfattas som “god kvalitet”. I 

studien har vi sett tendenser till att, förutom RR och BR, är förvaltningsberättelsen en 

viktig del i att lämna väsentlig information och ge en rättvisande bild av verksamheten. 

Samma gäller för noter och tilläggsupplysningar. Här har vi valt att studera 

förvaltningsberättelserna och not 1 och 2 för de här fyra företagen som vi på olika sätt 

blivit uppmärksammade på.  
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4.5.1 Förvaltningsberättelser  
Clas Ohlsons (11/12) förvaltningsberättelse är endast två sidor lång men innehåller 

bland annat väsentliga händelser, utsikter för kommande verksamhetsår och finansiell 

ställning där kassaflödet beskrivs. 

Under Väsentliga händelser beskriver de hur många nya butiker som öppnats under året 

och var de öppnats. De har en kort beskrivning av marknaden i Storbritannien som är 

den mest känsliga och minst utvecklade. Under Utsikter för kommande verksamhetsår 

beskriver de företagets potential att expandera till övriga Europa och hur kommande 

etableringar kommer att belasta rörelsemarginalen. Under Finansiell ställning beskriver 

de kassaflödet och orsaker till varför det ser ut som det gör. 

Risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs under det egna kapitlet Verksamheten. De har 

även en 15 sidor lång beskrivning av sitt arbete med Hållbar utveckling. 

LF Göinge-Kristianstad (2013) har en FVB på 6 sidor. På första sidan i FVB (s. 37) 

finns en beskrivning av väsentliga händelser under verksamhetsåret och väsentliga 

händelser efter verksamhetsåret. På sidan 39 finns en beskrivning av förväntad framtida 

utveckling och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret beskriver bland annat stora utgifter som 

följts av de två stormarna Simone och Sven. Under Väsentliga händelser efter 

verksamhetsåret beskriver de hur återbäringen kommer att ske och förvärv som gäller 

från och med januari 2014. Förväntad framtida utveckling beskriver att de kommer 

fortsätta arbeta med skadeförebyggande åtgärder och skapa fler kundmöten och öka 

kundkretsen som har både försäkringar och banktjänster hos LF. Under Årets resultat 

beskrivs huvudsakliga orsaker till det goda resultatet. Väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer tar upp försäkringsrisker och finansiella risker. 

LF Göinge-Kristianstad arbetar mycket med bilder vilket vi anser skapar ett estetiskt 

tilltalande och mer lättillgängligt intryck av årsredovisningen. 

Swedbank (2013) FVB är hela 48 sidor lång. De har en utförlig beskrivning av 

riskhantering (8 sidor) och bolagsstyrningsrapport (12 sidor). Vidare finns i FVB 

ekonomisk redogörelse, svensk bankverksamhet, baltisk bankverksamhet, 

koncernfunktioner med mera. Swedbank arbetar inte lika mycket som de andra med 

bilder utan texten tenderar att ta över. 
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Skanska (2013) har en FVB på 8 sidor och är disponerad så att den beskriver de olika 

verksamhetsgrenarna och verksamheten i de olika länderna var för sig. Under 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs de risker som finns inom 

byggverksamheten, bostadsutvecklingsverksamheten, kommersiell fastighetsutveckling 

och investeringar i utvecklingsverksamheten för infrastruktur.  

 

4.5.2 Not 1 och Not 2  
Samtliga ÅRV, Clas Ohlson (11/12), Swedbank (2013), Skanska (2013) och LF 

Göinge-Kristianstad (2013), inleds med: Not 1 – Redovisningsprinciper och Not 2 – 

Risker. Dessa två noter är av stor betydelse för att ge en rättvisande bild av företaget och 

visa att ÅRV är upprättad efter god redovisningssed. Efter dessa två noter verkar det 

sedan skilja sig åt mellan företag och olika ÅRV hur de presenterar sin information i 

notformat. 

I Redovisningsprinciper får företaget en chans att förklara enligt vilka regelverk de 

upprättat ÅRV, till exempel ÅRL, IFRS och andra lagar, regler eller normer. Swedbank 

(2013) beskriver också ändringar i principer som skett under året och skillnader mellan 

moderbolagets (MB) och koncernens redovisningsprinciper. Clas Ohlson (11/12) har 

över 2,5 sidor förklaringar under redovisnings- och värderingsprinciper. Bland annat tar 

de upp nya standarder inom IASB och IFRS och principer vid alla möjligt 

uppkommande poster som är aktuella under upprättandet av en ÅRV. Skanska (2013) 

har en lång beskrivning av Not 1 där många av de IAS-standarder som företaget följt 

förklaras. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad (2013) har en 5 sidor lång förklaring 

till olika redovisningsprinciper de använt sig av. Också Länsförsäkringar skiljer på vissa 

principer som skiljer sig åt mellan MB och koncernen. 

I Risker förklarar företaget vilka risker som finns. Swedbank (2013) har här delat upp 

riskerna under kreditrisker, likviditetsrisker, marknadsrisker (ränterisker och 

valutarisker). Clas Ohlsons (11/12) riskbeskrivning är inte särskilt lång men de har 

ändock delat upp marknadsriskerna i valutarisker, refinansierings- och likviditetsrisk, 

ränterisk, prisrisk, kreditrisk och kapitalrisk. LF Göinge-Kristianstad (2013) har också 

en väl utvecklad beskrivning av risker och företagets hantering av dessa. Riskerna för 

LF är också uppdelade i många olika kategorier för att tydliggöra för läsaren. 
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5. Analys  
 
I Analys-kapitlet kommer vi att integrera den teoretiska referensramen med empirin och 

presentera den information från årsredovisningar som vi anser är av vikt för att skapa 

värde och förståelse för aktieägare.  

 

5.1 Upprättande av ÅRV 
 
5.1.1 God redovisningssed och Rättvisande bild 
Samtliga intervjuobjekt menar att årsredovisningen är viktig, främst för att den ska visa 

en rättvisande bild av företaget. Dock menade Wimmergren (Deloitte) att 

årsredovisningen ska vara rättvisande men den behöver inte vara exakt på kronan rätt. 

Han syftar på att när revisorn skriver på revisionsberättelsen kan han inte stå för att allt 

är helt korrekt, däremot att allt är rimligt och visar en trovärdig bild av företaget. Enligt 

Grönlund et al. (2010) är det grundläggande att en ÅRV upprättas enligt god 

redovisningssed och ger en rättvisande bild för att den ska uppnå grundkraven. God 

redovisningssed gäller då redovisningsprinciperna står i strid med varandra. Rättvisande 

bild innebär att de finansiella rapporterna och noterna på ett rättvisande sätt ska avbilda 

hur det har gått och går för företaget menar Grönlund et al. (2010). Företag ser det som 

en självklarhet att tillämpa god redovisningssed och rättvisande bild. Detta var något 

som Werner (KPMG) tryckte extra på. Vi ser att ju tydligare företagen är i sin 

beskrivning av siffrorna de publicerar, desto enklare skulle det vara för aktieägare med 

otillräcklig kunskap att tyda vad de beskriver. Detta skulle leda till en större förståelse 

och en mer rättvisande bild. Werner (KPMG) säger att det inte är helt ovanligt att 

intressenter inte förstår innehållet i en ÅRV, då det ofta krävs en akademisk bakgrund 

för att kunna förstå.  

 

5.1.2 IFRS 
Enligt Marton et al. (2013) är IFRS primärt utformad för investerare, det vill säga 

aktieägare och potentiella aktieägare, för att de ska kunna jämföra redovisningen mellan 

olika bolag i olika europeiska länder. Werner (KPMG) menar att det är viktigt att följa 

IFRS och IAS, att det också är tänkt som en kvalitetssäkring för börsbolag för att 
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årsredovisningen ska bli bra. Han menar vidare om årsredovisningen ska hålla hög 

kvalité ska bolagen följa principerna, och gör man inte det ska det förklaras varför.  

IASB:s uppdrag är att verka för en internationell harmonisering av de 

redovisningsprinciper som används i olika länder (Marton et al. 2013). Detta anser vi 

har att göra med att ekonomin har globaliserats och att ett svenskt börsbolag likaväl kan 

ha aktieägare från andra delar av världen. IFRS har utvecklats i samband med att 

globaliseringen växt och enligt oss ger detta positiva effekter, det finns stora möjligheter 

för att utvecklas och synas på den globala marknaden. Detta bör leda till att 

redovisningssystemet globalt kan utvecklas till det bättre eftersom fler verkställande 

organ kan lära av varandra och på så sätt förbättra kvaliteten och harmoniseringen. 

Genom att svenska börsbolag tillämpar IFRS finns det flera anledningar till att utveckla 

en ÅRV och se det som en möjlighet till marknadsföring och på så sätt finna potentiella 

ägare och investerare i alla världens hörn.   

 
5.1.3 Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys 
Befintliga och potentiella ägare ägnar sig i första hand åt resultaträkningen 

(aktiespararna.se 2). Enligt PwC (2009) är resultaträkningen en viktig källa för 

information när det kommer till bedömning av ett företag. Här finns information om 

företagets omsättning, kostnader och resultat (aktiekusnkap.nu 1). Resultaträkningens 

uppgift är att ge en bild av verksamhetens utveckling resultatmässigt under den senaste 

räkenskapsperioden (Leonardz & Blomquist 2010). Hines (1982) anger att 

resultaträkningen är en av de viktigaste delarna i ÅRV när det kommer till att fatta 

beslut. Dessa beslut grundar sig på avsikten med aktieinnehavet och möjligheten för 

utdelning. Även Strandberg (Swedbank) håller med om att resultatet är det viktigaste för 

ägarna i årsredovisningen, de vill ha god avkastning på sitt kapital i form av utdelning.  

Balansräkningen består av två delar och är av stor betydelse när det gäller att få 

förståelse för det resultat som företaget visar. Detta då BR visar företagets tillgångar på 

ena sidan och hur tillgångarna är finansierade på andra sidan (aktiekunskap.nu 2). 

Edenhamar & Thorell (2009) menar att BR visar företagets styrka då den beskriver 

vilka resurser företaget råder över, hur det är finansierat och dess likvida kapacitet. 

Författarna menar vidare att BR ger en bild av hur tillgängliga överskott kan finansieras 

mellan företagets finansiärer, långivare och genom utdelning (Edenhammar & Thorell 
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2009). Detta anser vi är en viktig del för att aktieägare ska intressera sig för att investera 

i företaget och se hur pass bra utdelningen kan tänkas bli i framtiden.  

Wimmergren (Deloitte) menar i likhet med teoretikerna att de viktigaste aspekterna för 

aktieägare i noterade bolag är en bra vinst och utdelning, vilket också Strandberg 

(Swedbank) håller med om. Det här är resultat som går att utläsa i RR och BR. För 

övrigt var det inte många av intervjuobjekten som nämnde RR och BR i någon större 

utsträckning, vilket vi tar som en form av bekräftelse på att det inte är där som större 

förståelse för aktieägare i första hand kan skapas. Detta tror vi beror på att RR och BR 

är svåra att utveckla då de är lagreglerade standarder som ser mer eller mindre likadana 

ut mellan olika företag. Vi anser dock att de fyller sitt syfte genom att bidra till ökad 

förståelse och jämförbarhet i och med att de liknar varandra i så stor utsträckning. PwC 

(2009) menar dock att investerare anser att informationen i RR skulle kunna utformas 

och bli bättre genom mer detaljerad information, vilket hade lett till att det blivit 

“enklare” att bedöma informationen på egen hand. Investerare menar att RR bör 

utformas och ge en mer öppen bild, för att visa hur och vad företaget har åstadkommit. 

Det vi kan se är att investerare vill se utveckling i beskrivande information kring 

posterna i RR. Informationen ses som “otillräcklig”, det handlar om hur 

redovisningsstandarder har införts anger PwC (2009).  

PwC:s undersökning (2009) visar att Kassaflödesanalysen är viktig för användarna. De 

menar vidare att den dock behöver innehålla fler rader för att kunna utnyttjas maximalt. 

Vidare vill användarna att noterna till kassaflödesanalysen förbättras. 

Samtliga intervjuobjekt anser att kassaflödesanalysen anses som viktig för aktieägare, 

Eriksson (Sporrong & Eriksson) antyder att det är en viktig del i den finansiella 

rapporten, men att beskrivningar av kassaflödesanalysen är något som många missar. 

Han anser bland annat att fler noter och beskrivningar behövs för att närmre förklara 

vad som hänt i kassaflödet så att aktieägare ska få en djupare förståelse kring bolaget. 

Vi anser att detta är ett område som företag med fördel kan förbättra för att underlätta 

aktieägarnas förståelse, då kassaflödet på ett konkret sätt visar var pengar flödar in i 

verksamheten och vart de försvinner. Kassaflödesanalysen kan också ge en större 

förståelse till aktieägare om bolagen ser till att knyta samman informationen från 

kassaflödet med de övriga rapporterna, främst RR. Analytiker och investerare uppger att 
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de använder RR mer än kassaflödesanalysen i de kassaflödesmodeller för värdering som 

är i bruk (PwC 2009). 

Vi ser att många investerare kan ha nytta av att bedöma ett företags kassaflöde. Dels för 

att det visar företagets egen styrka i form av likvida medel, men även för att det framgår 

hur företagen använder verksamhetens medel samt hur de uppkommer. Vi håller med 

om att informationen som kan hämtas ur kassaflödesanalysen borde ha en form av egen 

notrapport. Alternativt en förklaring kring vad företagets kassaflödesanalys beskriver 

och vad den resulterar i. Detta för att ge aktieägare en upplysning om hur den löpande 

verksamheten, investeringsverksamheten samt den finansiella verksamheten fungerar 

och vad de resulterat i. Wimmergren (Deloitte) tydliggör att det är viktigt med en 

kassaflödesanalys som ger en bild över in- och utflöde av likvider under året, det är 

centralt utifrån ett likviditetsperspektiv. 

 

5.1.4 Förvaltningsberättelse 
I studien ser vi tendenser till att texterna som beskriver siffrorna i årsredovisningen har 

stor betydelse för att skapa förståelse för framförallt aktieägarna. 

Förvaltningsberättelsen är den del i årsredovisningen där företaget får chansen att 

beskriva sin verksamhet och väsentliga händelser inom denna, för att skapa förståelse 

för företaget och förtroende hos aktieägare. Bolagsverket (bolagsverket.se) menar att 

FVB ska innehålla viktiga händelser under året som gått och efter räkenskapsårets 

utgång, styrelsens förslag till vinstdisposition och annan information som inte redovisas 

i RR, BR eller noter men som är viktigt för bedömningen av företaget och dess resultat 

(bolagsverket.se).  

En tydlig och förklarande förvaltningsberättelse kan göra skillnad och förbättra 

kommunikationen med aktieägare. Vi tror att FVB skapar förtroende för ägarna då de 

får en inblick i verksamheten och dess betydande händelser, oavsett om det är positiva 

eller negativa effekter. Detta är information som vi anser kan vara viktig att ha som 

grund när man ställs inför olika beslutssituationer. Företag som presenterar en 

förvaltningsberättelse på ett trovärdigt sätt kan ge aktieägarna god insyn i vad som 

faktiskt sker i verksamheten och hur de själva ser på utveckling och eventuella 

förbättringsmöjligheter under kommande perioder. Gröjer (2002) anger att FVB är mest 

betydelsefull utifrån informationssynpunkt. Även Werner (KPMG) och Eriksson 
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(Sporrong & Eriksson) anger att FVB är viktig kvalitativ information och att företag här 

kan visa för aktieägaren hur ledningen ser på verksamheten och dess möjligheter. 

Wimmergren (Deloitte) påpekar dock att de stora bolagens FVB tenderar att vara allt för 

långa och utvecklande. Han får medhåll av Långberg (controller) som anser att en ÅRV 

ska innehålla lagom mycket text. Vi håller med om att det finns risk för att allt för långa 

FVB endast bidrar till mer förvirring och kan göra det svårare för aktieägare att tyda 

information och få en klar bild över företaget och dess väsentliga händelser. Vi antyder 

att företagen bör ifrågasätta sig själva och vad som kan anses väsentligt för aktieägarna 

att veta om företaget. Företaget bör fokusera på det som är viktigt och trovärdigt samt se 

till att de håller sig inom textramen “lagom”.  

Praktiska exempel på hur FVB kan variera i omfång:  

Clas Ohlsons (11/12) FVB är endast två sidor lång medan Swedbanks (2013) är 48 sidor 

lång. LF Göinge-Kristianstad (2013) ligger däremellan med sex sidor FVB.  

 

5.1.4.1  Väsentliga händelser 
I samtliga årsredovisningarna vi studerat är de väsentliga händelserna väl formulerade, 

detta poängterade även de auktoriserade revisorerna som en viktig del i FVB. 

Wimmergren (Deloitte) intygar att det bör läggas stor vikt vid att ta upp väsentliga 

händelser. Kanonresultat och ovanliga förluster kan behöva förklaras för att inte skapa 

frågetecken bland ägare och kunder, det ger en tydligare och mer rättvisande bild av 

företaget. 

Även Gröjer (2002) menar att för att kunna göra en rättvis bedömning av företaget är 

det viktigt att väsentliga händelser tas upp och förklaras ingående. Ett exempel är Clas 

Ohlssons (11/12) FVB, där de under väsentliga händelser beskriver hur många nya 

butiker som öppnats under året och var de öppnats. De beskriver också utsikter för 

kommande verksamhetsår; företagets potential att expandera till övriga Europa och hur 

kommande etableringar kommer att belasta rörelsemarginalen.  

Detta är en aspekt som kan fånga aktieägarnas intresse på det vis att man får insyn över 

vad som skett under det gångna året, och till dess ÅRV publiceras. Om väsentliga 

händelser har inträffat bör företaget beskriva detta för att investerarna ska vara på det 

klara med vad som händer och hur det går. Vi anser att det är viktig att företag håller 
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sina externa läsare uppdaterade med vad som händer, även om det inte alltid är positivt. 

Detta för att skapa förtroende och kanske mer engagemang för investerare att sätta sig in 

i företagets hela verksamhet och inte bara dess resultat. 

LF Göinge-Kristianstad (2013) beskriver dessutom väsentliga händelser efter 

verksamhetsårets slut, vilket många av intervjuobjekten sa var viktigt. Under väsentliga 

händelser efter verksamhetsåret beskriver de hur återbäringen kommer att ske och 

förvärv som gäller från och med januari 2014. Detta tror vi tydliggör företagets situation 

och intressenterna får en bättre förståelse och förtroende för företaget ju noggrannare 

företaget beskriver sina väsentliga händelser, särskilt tiden mellan årsbokslut och 

utgivningen av ÅRV. Skulle väsentliga händelser under den här perioden ej redovisas 

skulle det kunna få stora konsekvenser för aktieägarna. Om företaget exempelvis 

förlorat en stor kund och omsättningen i och med detta kommer sjunka betydligt är det 

ytterst väsentligt för aktieägare att känna till detta vid beslut om investering i företaget. 

 

5.1.4.2 Dåtid och Framtid 
Enligt Grönlund et al. (2010) är det svårt att göra helhetsbedömningar om hur företaget 

lyckats förvandla tillgångar och resurser till intäkter endast med hjälp av RR och BR. 

De menar att det bland annat behövs mer information om problem som funnits under 

det gångna året och hur företaget bedömer att dessa problem kan komma att påverka 

framtiden. Marton et al. (2013) anger att aktieägare även är intresserade av företagets 

framtida kassaflöden då de har ett samband med framtida aktiekurser, som i sin tur 

bestämmer möjlig avkastning på den investering aktieägare gjort i företaget. Smith 

(2010) menar vidare att aktieägarna i första hand är intresserade av framtida utdelning 

och värdestegring och risken som är förknippad med investeringen.  

Aktiespararna (aktiespararna.se 1) menar också att det är viktigt att ÅRV har med 

information som visar företagets förmåga att ge framtida utdelning till aktieägarna, 

vilket inte endast kan visas genom RR och BR. De menar att kompletterande 

information behövs. 

Även Edenhammar & Thorell (2009) ser fördelarna med att jämföra till exempel RR 

över tid för att bättre kunna avgöra om resultatet ökat eller minskat i samma takt som 
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föregående år. Gröjer (2002) menar dock att det är svårt att göra tillförlitliga prognoser, 

i syfte att visa en rättvisande bild av företaget, det är svårt att uppskatta framtiden. 

De flesta av intervjuobjekten vi talat med håller med om att det är viktigt att visa en bild 

av framtiden i ÅRV för att bidra till hög kvalitet. Eriksson (Sporrong & Eriksson) 

menar att en bra ÅRV bör spegla vad man tror om nästa år. Eriksson menar vidare att 

förvaltningsberättelsen är den viktigaste delen för att göra detta. Förutom att den ska 

vara målande och utvecklande, ska den också visa vad ledningen tror om framtiden. 

Strandberg (Swedbank) menar också att årsredovisningen är viktig och ett kriterium för 

att den ska bli bra är att den visar en bild av framtiden. I förvaltningsberättelsen 

beskriver företag hur de ser på framtiden, dock är framtiden alltid svårt att beskriva då 

man aldrig kan vara riktigt säker på dessa utfall. Vi anser att företag ska välja med 

omsorg vilken typ av information de ska ta med i förvaltningsberättelsen angående 

framtiden. Vi menar vidare att det är angeläget att man försöker vara så konkret som 

möjligt och inte ”svävar” iväg med för mycket text, detta kan skapa förvirring. Det 

viktigaste är att tänka på att ställa sig frågan vad som är relevant och hur företaget ska 

fånga detta i förvaltningsberättelsen på bästa sätt. Det är viktigt att företagen ger en så 

realistisk bild som möjligt av verksamheten och de prognoser de visar så att avsnittet 

inte framstår som ett ”drömscenario”. 

När det gäller en Årsredovisnings jämförbarhet över tid, som är en av de kvalitativa 

egenskaperna, menar Smith (2011) och Grönlund et al.(2010) att det är viktigt att 

redovisningen uppfyller detta krav. Eriksson (Sporrong & Eriksson) anser att företag 

bör ha med en flerårs-översikt (fem år) med nyckeltal. Detta för att skapa en tydligare 

bild av hur utvecklingen har gått för företaget de senaste åren och skapa en indikation 

om vart företaget är på väg i framtiden. Femårs-översikter är också något som de flesta 

företag verkar arbeta med i sina ÅRV. Både Clas Ohlsons (11/12), Swedbanks (2013) 

och LF Göinge-Kristianstads (2013) årsredovisningar har femårs-översikter med 

nyckeltal i sina årsredovisningar. Vi anser att detta är intressant utifrån aktieägarnas 

perspektiv, de är intresserade av informationen både utifrån vad som hänt men även hur 

företaget ser på framtiden. En aktieägare vill främst få reda på om det finns möjligheter 

till framtida avkastning på sitt investerade kapital. En överblicksbild över de senaste 

åren ger en bra bild över hur utvecklingen för företaget har varit, vilket vi ser som en 
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utmärkt källa till information om hur trenden för företaget ser ut, vilket är viktig när 

aktieägare ska ta beslut om att köpa, sälja, behålla. 

 

5.1.5 Noter och tilläggsupplysningar 
Grönlund et al. (2010) beskriver noter och tilläggsupplysningar som kompletterande 

information till RR och BR. Här lämnas den information som anses vara nödvändig och 

som ska precisera den information som lämnas i BR och RR. Detta för att ge 

intressenterna en rättvisande bild av företaget. Vidare menar de också att 

tilläggsupplysningar ska göra det enklare för läsaren att jämföra verksamheten mellan 

olika år. 

Werner (KPMG) menar att not 1 och not 2 är extra viktiga. I not 1 framkommer vilka 

principer som använts vid redovisningen och i not 2 beskrivs verksamhetens risker. 

Båda två är väsentliga för aktieägare att känna till, de visar att redovisningen är 

upprättad efter god redovisningssed, och därmed också ska visa en rättvisande bild av 

företaget. Under redovisningsprinciper förklarar företaget enligt vilket regelverk de 

upprättat ÅRV, till exempel ÅRL, IFRS eller liknande. I de årsredovisningar vi 

undersökt förklaras också viktiga aspekter som redovisningsskillnader mellan 

moderbolag och koncern, ändringar i principer som skett under året och nya standarder. 

Under risker förklarar företaget vilka risker och svårigheter som finns inom 

verksamheten och hur de planerar att bemöta dessa. Här har företagen olika indelningar 

på risker efter till exempel ränta, likviditet, kredit, valuta och marknad. Detta avsnitt är 

viktigt för att tydliggöra risker i ett företag. Annars finns det risk för att företagets alla 

fördelar blir den information som får stå i centrum i de stora bolagens, ofta väldigt 

omfattande årsredovisningar. Med hjälp av noterna finns det chans för företaget att 

svara på frågor aktieägarna kan tänkas ha angående RR och BR, vilket är något 

företagen kan utveckla och arbeta utifrån. Alla företag arbetar idag utifrån dessa 

kriterier då det är lagstadgat, men vissa mer än andra, utifrån vad vi kan se. Noterna 

används för att ge intressenter en rättvisande bild, däremot är denna information inte 

alltid fullt så beskrivande som den skulle kunna vara.  
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5.1.6 Hållbarhetsredovisning 
När det gäller CSR (Corporate Social Responsibility) har studien uppvisat spridda 

resultat.  Socialt och etiskt ansvarstagande är ett ämne som är i ropet för tillfället och 

trender visar att det kommer bli än mer viktigt i framtiden. Vi ifrågasätter dock om CSR 

har en plats i ÅRV, främst då sådana texter och påståenden ej är granskade av revisorer. 

Wimmergren (Deloitte) menade dessutom att det finns risk för att det till och med 

kunde skada företaget och bidra till sämre förtroende. Han nämnde Telia som i sin 

hållbarhetsredovisning beskriver sina etiska ansträngningar och sedan visar det sig att 

de använder sig av mutor av betydande belopp för att ta sig in på marknader i andra 

länder. Wimmergren menar precis som PwC (pwc.se 1) att företag inte bör använda sig 

av intetsägande standardtexter, då sådana tenderar att inte visa en rättvisande bild av 

företaget.  

PwC (2009) anger att revisorn måste ta ställning till vad som revideras och noga ange 

vilka sidor i ÅRV som har granskats. Det skickar också en signal till läsarna att 

reflektera över, vilken information som granskas av revisorn i ÅRV (PwC 2009). 

Enligt PwCs rapport (2009) anser aktieägare och analytiker att information av det här 

slaget är av mindre betydelse, även om en minoritet här anser att betydelsen kommer att 

öka de kommande åren. Werner (KPMG) menar dock att CSR är viktig information och 

att den bygger på trovärdighet.  

 

5.1.7 Vd:n har ordet  
PwC (2009) har publicerat ett avsnitt där erfarna praktiker diskuterar om informationen 

och användbarheten som börsnoterade företag lämnar i sin ÅRV. Där diskuterar de 

vilken information som är mest intressant för användare, utöver de obligatoriska 

delarna. När PwC (2009) ställde frågan om årsredovisningens betydelse gällande de 

icke finansiella delarna svarade praktikerna att avsnittet där Vd:n har ordet är ett avsnitt 

som väcker intresse på grund av att där tillkommer ny, annorlunda information. Hines 

(1982) undersökning visar på att Vd:n har ordet var den mest läsvärda posten. 

Revisorerna som vi intervjuade hade olika infallsvinklar gällande avsnittet; Vd:n har 

ordet. Eriksson (Sporrong & Eriksson) var den revisorn som främst höll med om PwC:s 

(2009) uttalande. Däremot menade Werner (KPMG) att Vd:ns uttalande inte är så 

viktigt och ses mestadels som reklam. Wimmergren (Deloitte) poängterar att Vd:n har 
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ordet inte finns i alla bolag, han menar vidare att avsnittet är mer betydelsefullt i större 

bolag om innehållet ger en mening att bedöma bolaget. Isemo (Kanton) menar också att 

avsnittet där ledningen eller Vd:n har ordet är viktigt. Vi anser att denna information i 

årsredovisningen är ett bra inledande kapitel som kan ge aktieägarna en inblick i 

bolaget, så länge läsaren förhåller sig skeptisk till innehållet. Precis som Werner 

(KPMG) menar finns det risk för att Vd:n har ordet kan upplevas som reklam där 

bolaget tar chansen att marknadsföra sig gentemot sina aktieägare och övriga 

intressenter. Det finns tendenser att lyfta fram företagets alla positiva sidor och tona ner 

händelser som varit mindre bra. Enligt oss kan det vara viktig information, men ofta 

återkommer informationen på andra ställen i ÅRV, vilket återigen lämnar oss vid 

punkten att detta mest kan ses som marknadsföring för företaget. 

 

5.2 Aktieägares perspektiv 
 
5.2.1 Agent-teorin 
Isemo (Kanton) antyder att ÅRV tillsammans med övrig finansiell information är 

mycket viktig. Detta framförallt för att minska informationsasymmetrin och ge bästa 

möjliga underlag för värdering och en rättvisande aktiekurs. Även Werner (KPMG) 

menar att årsredovisningens nyckelord är förtroende och trovärdighet, och revisorns roll 

är att granska årsredovisningen och se till att den är korrekt för att trygga aktieägarnas 

situation. Vi anser att detta är starkt förankrat med agent-teorin. Enligt Carrington 

(2010) är revision ett verktyg som reducerar problem som följer med 

informationsasymmetrin. Agent-teorin menar att revision ska stärka företagsledningens 

påståenden om att deras handlingar är för företagets bästa. Vi menar att agent-teorin 

beskriver behovet av revision som en trygghet för aktieägare, ägarna (principalen) 

behöver ett bevis eller ett kontrakt på att företagsledningen (agenten) handlar i ägarens 

intresse och inte i sitt eget. Enligt Grönlund et al. (2010) hänger revisionen ihop med 

redovisningen på det sättet att redovisningsinformationen ska granskas och 

kvalitetssäkras av revisor. Grönlund et al. (2010) menar vidare att man tydligt kan se att 

redovisning- och revisionsforskning har ett nära samband till agentteorin. Att betala för 

revision är ett sätt för principaler att övervaka agenter. 
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5.2.2 Förståelse 
Enligt Werner (KPMG) ska en ÅRV vara överskådlig, upprättad med bra struktur och 

sammanhängande för att kunna förstås. Han menar också att den ska vara så kortfattad 

som möjligt. Han poängterar också att en bärande princip i den svenska lagstiftningen är 

att en ÅRV ska vara överskådlig. Den ska hänga ihop och kunna förstås, är den för svår 

är den dålig menar Werner. Vi anser att det är viktigt att en ÅRV är överskådlig och att 

den bör vara upprättad på ett intresseväckande men samtidigt förståeligt sätt, detta 

skapar större intresse för företaget i helhet. Vi tycker också att ÅRV ska spegla 

verksamheten med tillexempel bilder och liknande som kan väcka aktieägarnas intresse. 

Våra samtliga intervjuobjekt menar att det är av stor betydelse att redovisningen ska 

vara begriplig och förstålig för att en aktieägare ska kunna ta till sig informationen. 

Utifrån aktieägarnas perspektiv är det av stor betydelse att redovisningen ska vara 

begriplig och förståelig. PwC (2009) menar att aktieägarna gärna ser att hela ÅRV 

kopplas samman så att delarna på ett eller annat sätt flyter in i varandra, detta skulle i så 

fall leda till större förståelse för företagets verksamhet. Pwc (2009) anger dock att 

tendenser visar att informationen går separata spår, då man inte förenar den finansiella- 

och icke finansiella informationen i ett samband.  

 

5.2.3 Användbarheten 
Samtliga intervjuobjekt menar att årsredovisningen i stort sett är historiskt material när 

den offentliggörs hos Bolagsverket, däremot anses ÅRV fortfarande vara användbar 

som informationsunderlag till viss del då den ger en helhetsbild av bolaget. Hjelström et 

al. (2014) menar att årsredovisningen främst används av potentiella köpare som är 

nyfikna på företaget men inte känner till det sedan tidigare. Säljare av aktier bryr sig 

inte i lika stor utsträckning om årsredovisningen, utan tenderar istället att förlita sig på 

mer uppdaterad information i form av kvartalsrapporter. Eriksson (Sporrong & 

Eriksson) menar att ÅRV endast är användbar i högst 6 månader, sen behövs ny 

information om företaget. Delårsrapporter- och kvartalsrapporter är komplement till 

ÅRV för att få en mer rättvisande bild av bolagets nuvarande situation menar han. 

Enligt Hjelström et al. (2014) används årsredovisningen i första hand av potentiella 

aktieägare som vill bilda sig en uppfattning av företaget, det överensstämmer med våra 

intervjuobjekts syn på årsredovisningens användbarhet. Vidare menar Hjelström et al. 

(2014) att personer som redan har en relation till företaget i större utsträckning använder 
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sig av delårs-rapporter, eftersom de i högre grad bidrar med ny information. De menar 

vidare att delårs-rapporters användning också kan ha varierande betydelse beroende på 

hur omfattande och informationsrik årsredovisningen är. Ju bättre årsredovisning desto 

mindre betydelse har delårs-rapporterna konstaterar Hjelström et al. (2014).  

 

5.2. 4 Öppenhet och transparens 
Tilläggsupplysningar gör det tydligare för läsaren och ger en klarare bild av 

verksamheten, vilket leder till att lättare jämföra mellan åren. Företag kan välja att 

redovisa mer eller mindre detaljerad information (Grönlund et al. 2010).  PwC (2009) 

säger att ledningen kan använda eget gottfinnande när det gäller hur företagets 

prestation tas fram och rapporteras. Det anses även att tydligheten måste bli bättre 

rörande företagsledningens antaganden och redovisningsprinciper. Mer tydlighet skulle 

underlätta förståelsen av tillväxtgrunden bättre och därmed skulle användarna vara 

mindre osäkra om hållbarheten i företagets prestation (PwC 2009). Strandberg 

(Swedbank) tror att deras utmärkelse som bästa ÅRV har att göra med att den är 

upprättad med öppenhet, förtroende och tillförlitlighet och han menar att de inte döljer 

något i sin ÅRV. Vi anser dock att den är något för omfattande för att uppnå tydlighet 

för att få en övergripande bild av verksamheten. Vi ser att graden av öppenhet är viktig 

ur ett förtroendeperspektiv samt för att stärka tydligheten i ÅRV. Dock anser vi att 

öppenhet inte får förväxlas med kvantiteten information, då överflödig information 

endast tenderar att leda till förvirring.  

Grönlund et al. (2010) menar att trenden går mot ett alltmer öppet och transparent sätt 

att redovisa, framförallt för börsnoterade företag för att vinna förtroende. Vi tror att 

denna trend grundar sig främst i att all information blir mer och mer lättillgängligt i 

dagens samhälle. Är inte företagen ärliga eller döljer och förvränger väsentliga 

händelser i sin ÅRV tror vi informationen förr eller senare kommer fram. Tack vare 

internet och dagens uppkopplade samhälle är det lättare att ta reda på information om 

företag jämfört med vad det har varit tidigare.  

I informationen från PwC (2009) där erfarna praktiker diskuterar, anger de att 

utvecklingstrenderna visar på ett större krav på öppenhet i den externa informationen. 

Här handlar det om att företagen ger en öppen bild av verksamheten då informationen 
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som ges ut, både finansiell och icke finansiell information bör kopplas ihop så de 

tillsammans avbildar verksamheten. Tendenser finns att informationen går separata spår 

anger Pwc (2009). Vi anser att förtegen ska upprätta informationen i ÅRV i ett 

samband, både den finansiella informationen och den icke finansiella ska harmonisera 

med varandra för att ge en helhetsbild om vart verksamheten är på väg. All information 

i en ÅRV ska tyda på företags strategi, affärsidé och mål för att ge en så bra inblick för 

aktieägarna som möjligt. Även Werner (KPMG) säger att för att uppnå god kvalitet får 

informationen inte vara spretig eller svår att tolka och tyda. Då är det uppenbart att 

marknaden inte får förtroende för företaget.  

Vi anser utifrån aktieägarnas perspektiv att öppenhet och transparens är viktig vare sig 

det är en positiv eller negativ bild av företaget, de vill få en exakt och specifik bild av 

företaget. Däremot kan vi se utifrån från företagets synvinkel att det är viktigt att ha en 

balansgång med sin öppenhet och tänka på vad för information de lämnar ut, då all 

information även är tillgänglig för konkurrenter.  

PwC (2009) uppmanar bolagen att hellre gå ut med mindre information, men att följa 

upp den mer regelbundet. Detta för att det många gånger är mycket överflödig 

information. PwC (2009) menar att det pågår en ständig utveckling där rapporterna 

innehåller mer kvalitativa texter, som inbegriper många områden som tidigare fanns i 

verksamhetsberättelsen. Problemet nu är att det ställs nya krav på företagen och 

slutresultatet blir ett gigantiskt material där likartad information förekommer på olika 

ställen (PwC 2009). Vi ser att de stora bolagens ÅRV tenderar att lämna allt för 

omfattande rapporter. Vi tror att ÅRV skulle skapa större intresse om de inte var fullt så 

omfattande. I stället bör företagen arbeta med att ta fram den information som är av 

störst betydelse för verksamheten. En bantning av överflödig information skulle göra 

det enklare för aktieägare att läsa och förstå en ÅRV. 

PwC (2009) nämner att trenden går mot att företag redovisar alltmer öppenhet och 

transparent i sin redovisning i syfte för att få allmänhetens förtroende. Dock 

framkommer ett exempel från Electrolux som visade på öppenhet då de presenterade 

vilka bolag i koncernen som hade presterat bra och vilka som hade underpresterat. 

Electrolux fick pris för bästa årsredovisning tack vare att de visade denna öppenhet. 

Dock hade de året efter plockat bort denna information då det ansågs negativt att 

ledningen inte hade tagit tag i de underpresterande bolagen. 
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6. Slutsats  
 
Att upprätta en riktig bra årsredovisning, som sticker ut och skiljer sig från mängden, 

är i första hand en kostnadsfråga. De ÅRV som har blivit utsedda till “Årets bästa 

årsredovisning” är börsbolag som har haft resurser att lägga på detta. Men om vi ser 

bortom den ekonomiska aspekten finns det en del saker företag bör tänka på för att höja 

kvaliteten på sin redovisning och öka förståelsen för aktieägarna. I det här kapitlet 

presenterar vi studiens slutgiltiga resultat. 

 
6.1 Ökad förståelse för aktieägare 
 
“Det viktigaste för att uppnå en högre kvalitet än standard är att lägga tid på texterna, 

det vill säga de kvalitativa delarna” Per Eriksson, Sporrong & Eriksson, Kalmar 2014-

04-29 

 

Aktieägarna är i huvudsak intresserade av god avkastning på sitt kapital i form av 

utdelning, men ur en ÅRV kan aktieägarna få en betydligt mer omfattande bild av 

företaget än så.  

 

Vår studie visar på att ÅRV fortfarande anses vara användbar för aktieägare i 

beslutssituationer gällande investeringar i företags aktier. Detta eftersom att en ÅRV 

förmår presentera företagets verksamhet ur ett mer detaljerat perspektiv, där aktieägare 

kan finna information om verksamheten som inte ges ut i kvartalsrapporter. En ÅRV 

bidrar på så sätt till en slags “bakgrundsinformation” som anses viktig speciellt för nya 

aktieägare som vill bilda sig en uppfattning om företaget. Våra intervjuobjekt menar att 

den information som ses som mest intressant för aktieägare i en ÅRV är notrapporterna 

som är väldigt viktiga för att stärka trovärdigheten och förståelsen, och 

förvaltningsberättelsen som berättar om framtid, väsentliga händelser och forskning och 

utveckling. I ÅRV finns också ofta företagets affärsidé, strategier och mål beskrivna, 

vilket är viktigt för potentiella investerare att granska för att få en uppfattning om vart 

företaget är på väg och vad de har för värderingar. Utifrån vår studie har de 

ickefinansiella delarna fått störst fokus, beskrivningen och förklaringarna till siffrorna är 

den betydande delen. 
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6.1.2 Förvaltningsberättelsen - framtid, utveckling och väsentliga händelser 
En av de mest betydande källorna till information i en ÅRV, för aktieägare, är 

förvaltningsberättelsen. Här har företaget chansen att beskriva framtiden, väsentliga 

händelser under och efter räkenskapsårets slut samt resultatdisposition. Dessa delar är 

alla viktiga för en aktieägare, det kan vi se tydliga kopplingar både från vår teoretiska 

referensram och utifrån våry empiriska material som stärker detta. Eftersom de går 

utanför de finansiella delarna i BR och RR och ger en mer beskrivande bild av 

företagets hela verksamhet, ställning och marknadsposition och aktieägaren får således 

en bättre förståelse för företaget.  

 

6.1.2.1 En bild av framtiden och en 5 års tillbakablick 
För att ge aktieägare en bra grund för beslutsfattande är det viktigt att företaget visar en 

bild av framtiden. Det kan vara en avgörande faktor vid val av investering för 

aktieägare. Men för att kunna se hur utvecklingen för företaget har varit och hur 

trenderna sett ut är det också väsentligt att visa en tillbakablick för de fem senaste åren, 

gärna med nyckeltal. Detta kan också hjälpa till att synliggöra vart företaget är på väg 

härnäst, vilket är en viktig aspekt för potentiella investerare.  
 

6.1.2.2 Väsentliga händelser 
I FVB ska alla väsentliga händelser under räkenskapsåret tas upp. Även viktiga 

händelser efter räkenskapsåret fram till publicering av ÅRV ska beskrivas. Detta är 

viktigt då ÅRV på många sätt anses vara historiskt material när det väl kommer ut, 

några månader efter bokslut. Att inte redovisa väsentliga händelser under den här 

perioden skulle vara att föra aktieägare, och speciellt potentiella aktieägare bakom 

ljuset. För de som funderar på att investera i företaget är det ytterst viktigt att ha all 

väsentlig information till hands för att inte riskera att investera i ett företag som håller 

saker dolda.  
 

6.1.3 Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalysen betraktas som viktig för aktieägarnas förståelse för ÅRV på det 

sättet att den har ett samband med framtida aktiekurser, som i sin tur bestämmer möjlig 

avkastning på den investering de gjort i företaget. Men för att de ska kunna förstå vad 

kassaflödesanalysen säger behöver den utvecklas med fler noter, beskrivningar och 

förklaringar. Kassaflödesanalysen verkar överlag vara en del av ÅRV som många 
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företag missar att beskriva, vilket är synd då den på ett konkret sätt visar var pengar 

flödar in i verksamheten och vart de försvinner. 

6.1.4 Noter 1 och 2 
Not 1 anses betydelsefull för aktieägare då den beskriver de redovisningsprinciper 

företaget har använt sig av i upprättandet av ÅRV vilket är av vikt för att skapa 

förståelse, men framförallt för att kunna jämföra mellan åren om principer eller 

standarder skulle ha ändrats.  

Not 2 anses betydelsefull då den beskriver företagets risker vilket är ytterst väsentligt 

för potentiella aktieägare att känna till, det kan vara helt avgörande för om man väljer 

att investera i företagets aktier eller inte.  

6.1.5 Vd:n har ordet 
Vd:n har ordet har visat sig vara av olika betydelse för olika personer. Vissa har ansett 

det ytterst viktigt då det framkommer information där som inte går att hitta någon annan 

stans i ÅRV. Andra anser helt tvärtom att mycket information upprepas i Vd:n har 

ordet. En del anser också att Vd:n eller ledningens avsnitt mest kan ses som 

marknadsföring av företaget. Vi lutar åt det senaste alternativet då vi också anser att 

informationen i detta avsnitt både kan vara överflödig information och också 

förekomma i andra avsnitt i ÅRV.  

 

6.1.6 Hållbarhetsredovisning 
CSR och hållbarhetsredovisning anses bli mer och mer viktig information och ska 

bygga på trovärdighet. Utifrån studien verkar dock inte hållbarhetsredovisning anses 

som viktig just i situationer av beslutsfattande för aktieägare. Många aktieägare verkar 

dock inte anse detta viktigt just i situationer av beslutsfattande. De är mer inriktade på 

resultatet, utdelning och företagets framtidsplaner. 

Vi tror att vikten av CSR kommer att öka i framtiden, främst med tanke på att folk blir 

mer och mer miljömedvetna och etiskt medvetna. Vi ifrågasätter dock om CSR har en 

plats i ÅRV, vi grundar det främst på att sådana texter och påstående inte är granskade 

av revisorer. Företag verkar inte heller ha kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete som 

de själva vill ge sken av. Vi tänker att CSR-avsnitt skulle kunna publiceras på företagets 

hemsida eller i egen publikation i stället. 
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6.1.7 Se upp med överflödig information 
I vår studie har vi indikerat att FVB och andra textstycken är en viktig del som 

företagen har att arbeta med för att visa upp en realistisk och trovärdig bild av 

verksamheten som ägarna kan lita på. Många stora bolag har idag dock väldigt 

omfattande årsredovisningar, med extremt mycket text och information om företaget. 

Här har vi uppfattat att det finns en risk för att ägarna blir förvirrade. De kan få svårt för 

att ta till sig vilken information som är väsentlig, särskilt om de redan från början har 

begränsad kunskap inom företagsekonomi, redovisning och beskattning. Som sagt ska 

en ÅRV vara enkel att förstå, för mycket information anser vi motarbetar detta syfte.  

Studier visar att trenden går mot att redovisa mer öppet och transparent. Som vi tidigare 

påpekat tror vi att denna trend ökat på grund av att det i dag är mycket lättare att ta reda 

på information om företaget. Är man inte ärlig eller döljer något i sin ÅRV, är chansen 

hög att det ändå kommer fram förr eller senare. Vi anser att denna öppna och 

transparenta trend gynnar aktieägare så länge de inte drunknar i informationsflödet. Det 

är med andra ord också viktigt att företaget tänker på vilken information som är 

väsentlig, och inte publicerar för mycket överflödig text, för att aktieägarna ska kunna 

dra fördel av öppenheten i informationen 

6.1.8 Användbarhet och olika användning 
Genom vår studie har vi kommit fram till att årsredovisningen fortfarande är användbar 

som informationsunderlag för aktieägarna. Trots att ÅRV är ett historiskt material när 

den offentliggörs hos bolagsverket, använder aktieägare ÅRV i flera avseenden.  

Studien visar att en ÅRV kanske inte ligger till grund för beslutsfattande just i 

köpsituationen för de mest aktiva aktieägarna. ÅRV bidrar i stället till en mer 

grundläggande förståelse för företaget, som aktieägarna har med sig i bakhuvudet vid 

beslut om att köpa, sälja eller behålla aktier.  
 

ÅRV används i dag i större utsträckning av nya investerare som vill “lära känna” 

företaget. För de befintliga ägarna som redan har en relation till företaget är det i större 

utsträckning kvartalsrapporter som används som informationsunderlag. Kvaliteten på 

kvartalsrapporterna hänger också ihop med användandet av ÅRV. Ju bättre 

kvartalsrapport, desto mindre nytta finns det att dra av en ÅRV. Däremot innehåller en 

ÅRV betydligt mer information om företaget som helhet jämfört med kvartalsrapporter, 

så på ett eller annat sätt finns det alltid användning för en ÅRV. Säljare av aktier bryr 
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sig inte lika mycket om ÅRV som en köpare gör. Aktieägare är en väldigt stor målgrupp 

och deras kunskap kan variera avsevärt beroende på utbildning och intresse. Detta är 

också bakomliggande faktorer till hur stor användning aktieägarna kan ha av 

årsredovisningen på grund av deras tidigare kunskaper. Desto djupare kunskap och 

förståelse aktieägarna har, i större utsträckning fungerar ÅRV som ett 

informationsunderlag.  

 

6.1.8 Avslutande tankar  
Vi anser att det, för att förenkla läsningen för aktieägare, bör finnas standarder för 

vilken information som ska tas upp och var. Som det ser ut nu är det inte ovanligt att 

samma information förekommer på olika ställen i ÅRV och därmed upprepas genom 

dubbelbeskrivningar.  

Vi anser också att företagen bör tänka efter och med fördel skära ner den information de 

publicerar i sina ÅRV. Detta anser vi skulle hjälpa aktieägare att tydligare kunna se den 

väsentliga informationen. Kanske skulle de kunna publicera en lite mindre mini-ÅRV 

för de som endast är intresserad av det mest väsentliga. 

Vi anser att företag och övriga aktörer inom branschen bör se upp så att ÅRV inte blir 

en kanal för marknadsföring. Risken är då att det “glöms bort” att ÅRV ska visa en 

rättvisande bild.  
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6.2 Framtida forskning om årsredovisningens betydelse 
 

• CSR är ett debatterat område i dagens samhälle, vi är nyfikna på vidare studier 

om hur man kan kontrollera företagen och hur de arbetar med CSR, det vill säga 

företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala etiska och 

miljömässiga aspekter. Om det oftast är ”standard texter” som skrivs i ÅRV om 

CSR mest för att visa en god bild utåt eller i vilken utsträckning företagen kan 

styrka och bevisa det de påstår om sitt arbete med CSR, och hur de faktiskt 

arbetar med det? Om de uppfyller det som står i ÅRV och inte jobbar med 

exempelvis mutor och oacceptabla arbetsvillkor. 
 

• Man skulle kunna utföra vår studie på ett liknande sätt utifrån bankernas 

perspektiv och se hur de uppfattar ÅRV i samband med lån och kreditgivning till 

företag. Vilken information i ÅRV grundar bankerna främst sina beslut på och 

hur kan de få förståelse och förtroende för börsbolaget? Om börsbolaget har ett 

dåligt resultat och vill ta lån, kan ändå börsbolagets beskrivna framtidsprognoser 

i ÅRV ändra bankens inställning till börsbolaget gällande kreditgivning? 

 

• Vi skulle se att det vore intressant med framtida studier på om det går att 

integrera de olika delarna i en ÅRV mer. Vi funderar på om det går att integrera 

de finansiella och icke finansiella delarna på ett bättre sätt för att läsaren ska se 

ett sammanhang och inte bara de olika delarna. Finns det möjlighet att disponera 

ÅRV på ett annorlunda sätt? 

 

• Vi fick en intressant tanke av Eriksson (Sporrong & Eriksson) att det hade varit 

intressant att uppmuntra till mer kreativa ÅRV, likt Kanton och Aktiespararna 

som dela ut pris till bästa ÅRV.  Eriksson menade att Kalmar kommun skulle 

kunna dela ut ett liknande, lokalt pris på till exempel den årliga Guldfesten. Där 

delas pris ut till till exempel: Årets marknadsförare, årets företagare, årets 

ledstjärna, så varför inte utse “Årets bästa årsredovisning” lokalt? Utifrån detta 

kan en studie göras om ÅRV skulle bli ett mer betydande 

kommunikationsverktyg ut till intressenterna? Samt om det blir en 
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motivationsfaktor för företagen att anstränga sig att förbättra och tydliggöra sin 

årsredovisning när det finns chans till priser och utmärkelser.  
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I 
 

BILAGA A 
 
Intervju KPMG 2014-04-23 
 

1. Vad har du för bakgrund? 

2. Vilken roll har du i företaget? 

3. Hur viktig anser du att en årsredovisning är? 

4. Hur ser du att en “bra” ÅRV ska/bör upprättas? 

5. Vilket/vilka är det/det viktigaste området/områdena som måste vara speciellt 

tydligt genomgångna och kommunicerade? 

6. För vilka målgrupper skrivs årsredovisningen? Varför? 

7. Hur omfattande bör en årsredovisning vara och hur ska fördelningen mellan 

statistiska uppgifter och text vara? 

8. Hur följer ni ett företags årsredovisning över tiden för att följa trender, strategi, 

mål och motiveringar för olika ageranden? 

9. Hur länge håller innehållet i årsredovisningen, det vill säga när börjar bäst-

föredatumet gå ut? 

10. Ska en årsredovisning följa en traditionell mall eller är det viktigare att en 

årsredovisning presenteras på ett annorlunda, kreativt, nyskapande vis? 

11. Vilka delar i årsredovisningen är tror du är viktigast för att ägarna ska få 

förståelse om företaget? 

12. Vilka delar/områden är viktiga för att uppnå hög kvalité så aktieägarna kan fatta 

välgrundade beslut? 

13. Strävar företagen efter att upprättar bättre årsredovisningar varje år? 

14. Har det tillkommit några nya delar i årsredovisningen på senaste år (CSR, 

Socialt ansvar md mera)? 

15. Ny utveckling? 

16. Någon speciell trend, som tillkommit? 

17. Ser företagen årsredovisningen som ett styrmedel för att nå nya mål? 

18. Vad ska man tänka på för att upprätta en riktigt bra årsredovisning? 

19. Kan de kvalitativa delarna i årsredovisningen väga tyngre än de kvantitativa 

delarna? 

20. Vilka delar i årsredovisningen är extra viktiga ur aktieägarnas perspektiv? 

21. Vem skriver en ÅRV? företaget? eller utomstående konsulter? 



 

 

 

II 

22. Känner du till tävlingen “årets bästa årsredovisning” som utses av Kanton? 

23. Är tävlingen “Årets bästa årsredovisning” något som företag vet om och satsar 

på? 

 

  



 

 

 

III 

BILAGA B 
 
Sporrong & Eriksson 2014-04-29  
 
1. Vad har du för bakgrund? 

2. Vilken roll har du i företaget? 

 

3. Hur viktig anser du att en årsredovisning är och varför? 

4. Vilka delar i årsredovisningen tror du är viktigast för att aktieägarna ska få 

förståelse om företaget?  

5. Och för att kunna fatta välgrundade beslut? 

6. Hur omfattande bör en årsredovisning vara och hur ska fördelningen mellan 

statistiska uppgifter och text vara? 

7. Har det tillkommit några nya delar i årsredovisningen på senaste år (till exempel 

CSR, Socialt ansvar etc.) och hur viktigt är det för en årsredovisnings kvalitet? 

8. I vilken utsträckning fungerar årsredovisningen som ett kommunikationsverktyg? 

9. Anser du att ÅRV har spelat ut sin roll som beslutsunderlag? (En grund för 

förståelse i stället?) 

10. Hur länge håller innehållet i årsredovisningen, det vill säga när börjar bäst-

föredatumet gå ut? 

11. Hur ser du att en “bra” ÅRV bör upprättas? 

12. Vilka delar utöver de obligatoriska delarna är extra viktiga? 

13. Hur följer ni ett företags årsredovisning över tiden för att följa trender, strategi, mål 

och motiveringar för olika agerande? 

14. Ska en årsredovisning följa en traditionell mall eller är det viktigare att en 

årsredovisning presenteras på ett annorlunda, kreativt, nyskapande vis? 

15. Kan de kvalitativa delarna i årsredovisningen väga tyngre än de kvantitativa 

delarna? 

16. Vem skriver en ÅRV? företaget? eller utomstående konsulter? 

17. Känner du till tävlingen “årets bästa årsredovisning” som utses av Kanton? 

18. Anser du att tävlingar som denna har någon nytta för aktieägare? Företag? 

19. Är tävlingen “Årets bästa årsredovisning” något som företag vet om och satsar på? 

 



 

 

 

IV 

BILAGA C 
 
Swedbank 2014-05-05 
 

1. Hur viktig anser du att en årsredovisning är och varför? 

2. Vad tror du det är som gör er årsredovisning så bra? 

3. Hur betydelsefull anser du att er årsredovisning är i förhållande till nytta och 

kostnader? 

4. Vilken information anser du är viktigast i er årsredovisning? 

5. Har innehållet i er årsredovisning utvecklas med tiden? Finns det någon del som är 

med idag som inte fanns med för x antal år sen? 

6. Vilka delar i årsredovisningen tror du är viktigast för att aktieägarna ska få förståelse 

om företaget? Och för att kunna fatta välgrundade beslut? 

7. Vilket/vilka är det/de viktigaste område/områdena som måste vara speciellt tydligt 

genomgångna och kommunicerade? 

8. Hur omfattande bör en årsredovisning vara och hur ska fördelningen mellan 

statistiska uppgifter och text vara? 

9. Har det tillkommit några nya delar i årsredovisningen på senaste år (till exempel 

CSR, Socialt ansvar etc.) och hur viktigt är det för en årsredovisnings kvalitet? 

10. I vilken utsträckning fungerar årsredovisningen som ett kommunikationsverktyg? 

11. Hur utnyttjar Swedbank sin årsredovisning för att kommunicera med 

ägare/aktieägare? 

12. Är det ett medvetet val att vara med och konkurrera i Årets bästa Årsredovisning 

eller är det omedvetet? 

 

  



 

 

 

V 

BILAGA D 
 
Deloitte 2014-05-09 
 

1. Vad har du för bakgrund? 

2. Vilken roll har du i företaget? 

 

3. Hur viktig anser du att en årsredovisning är och varför? 

4. Vilka delar i årsredovisningen tror du är viktigast för att aktieägarna ska få 

förståelse om företaget? Och för att kunna fatta välgrundade beslut? 

5. Hur omfattande bör en årsredovisning vara och hur ska fördelningen mellan 

statistiska uppgifter och text vara? 

6. Har det tillkommit några nya delar i årsredovisningen på senaste år (till exempel 

CSR, Socialt ansvar etc.) och hur viktigt är det för en årsredovisnings kvalitet? 

7. I vilken utsträckning fungerar årsredovisningen som ett 

kommunikationsverktyg? 

8. Anser du att ÅRV har spelat ut sin roll som beslutsunderlag? (En grund för 

förståelse i stället?) 

9. Hur länge håller innehållet i årsredovisningen, det vill säga när börjar bäst-

föredatumet gå ut? 

10. Hur ser du att en “bra” ÅRV bör upprättas? 

11. Vilka delar utöver de obligatoriska delarna är extra viktiga? 

12. Hur följer ni ett företags årsredovisning över tiden för att följa trender, strategi, 

mål och motiveringar för olika agerande? 

13. Ska en årsredovisning följa en traditionell mall eller är det viktigare att en 

årsredovisning presenteras på ett annorlunda, kreativt, nyskapande vis? 

14. Kan de kvalitativa delarna i årsredovisningen väga tyngre än de kvantitativa 

delarna? 

15. Vem skriver en ÅRV? företaget? eller utomstående konsulter? 

16. Känner du till tävlingen “årets bästa årsredovisning” som utses av Kanton? 

17. Anser du att tävlingar som denna har någon nytta för aktieägare? Företag? 

18. Är tävlingen “Årets bästa årsredovisning” något som företag vet om och satsar 

på? 



 

 

 

VI 

 
BILAGA E 
 
Lantmännen 2014-05-13 
 

1. Vad har du för bakgrund? 

2. Vilken roll har du i företaget? 

 

3. Hur viktig anser du att en årsredovisning är och varför? 

4. Vilka delar i årsredovisningen tror du är viktigast för att aktieägarna ska få 

förståelse om företaget? Och för att kunna fatta välgrundade beslut? 

5. Hur omfattande bör en årsredovisning vara och hur ska fördelningen mellan 

statistiska uppgifter och text vara? 

6. Har det tillkommit några nya delar i årsredovisningen på senaste år (till exempel 

CSR, Socialt ansvar med mera) och hur viktigt är det för en årsredovisnings 

kvalitet? 

7. I vilken utsträckning fungerar årsredovisningen som ett kommunikationsverktyg 

mellan företaget och dess intressenter, framförallt aktieägarna? 

8. Anser du att ÅRV har spelat ut sin roll som beslutsunderlag? (En grund för 

förståelse i stället?) 

9. Hur länge håller innehållet i årsredovisningen, det vill säga när börjar bäst-

föredatumet gå ut? 

 

  



 

 

 

VII 

Bilaga F  
 
Martin Isemo Kanton 2014-05-22 
 

1. Hur viktig anser ni att en årsredovisning är och varför? 

2. Vilket/vilka är det/de viktigaste området/områdena som måste vara speciellt 

tydligt genomgångna och kommunicerade? Hur har ni markerat detta vid 

kvantifieringen av poäng? 

3. För vilka målgrupper skrivs årsredovisningen? Varför? 

4. Hur omfattande bör en årsredovisning vara och hur ska fördelningen mellan 

statistiska uppgifter och text vara? 

5. Hur följer ni ett företags årsredovisning över tiden för att följa trender, strategi, 

mål och motiveringar för olika ageranden? 

6. Hur länge håller innehållet i årsredovisningen, de vill säga när börjar bäst-

föredatumet gå ut? 

7. Ska en årsredovisning följa en traditionell mall eller är det viktigare att en 

årsredovisning presenteras på ett annorlunda, kreativt, nyskapande vis? 

8. Hur följer ni upp prisvinnarna över tiden för att bedöma kvaliteten på 

redovisningen över tiden? 

9. I vilken utsträckning kan ni avgöra vilka/vem som producerat årsredovisningen? 

10. Vad tror ni er tävling bidrar till för börsbolag i Sverige? 

11. Hur betydelsefullt anser ni det är för företaget som blir prisvinnare? Varför? 

 
 
 


