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Sammanfattning 

Årsrapporter producerade av bolag anses vara det traditionella sättet att 

kommunicera mellan publika aktiebolag och dess intressenter. Enligt 

tidigare forskning i andra länder har dock årsrapporters storlek och 

struktur förändrats.  

Uppsatsen syftar till att undersöka hur årsrapporters storlek och struktur 

har förändrats över en 11-årsperiod (2004-2014) i svenska noterade 

bolag, samt hitta motiven till varför årsrapporterna har förändrats. 

Väsentliga teorier valdes för att få en bättre förståelse avseende området, 

men även som möjliga motiv för förändrade årsrapporter. 

En innehållsanalys på de största noterade svenska bolagen mätt i 

omsättning år 2015 gjordes för att skapa en kartläggning av deras 

årsrapporter. Vi utgick från flera parametrar för att få en bild av 

förändringen, t.ex. sidantal, bilder och ord. Delar som vanligtvis ingår i 

årsrapporter kartlagdes även för att få en inblick i hur delarna har 

förändrats över tidsperioden. 

Studien visar på att årsrapporter i svenska noterade bolag generellt har 

ökat i storlek och att strukturen har förändrats från 2004 till 2014. 

Hållbarhetsredovisningen är den del i årsrapporter som procentuellt har 

ökat mest av alla delar. Vidare finner vi motiv och orsaker som kan vara 

påverkande faktorer för varför förändringen har sett ut som den gör. 

Införandet av IFRS 2005, Finanskrisen 2007-2008 samt teorierna 

information overload, impression management och legitimitetsteorin 

används för att nå resultatet. 

Nyckelord: Årsrapporter, kartläggning, förändring, impression 

management, information overload,  
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Abstract 

Annual reports produced by companies are considered to be the traditional 

medium between limited companies and its stakeholders. However, according 

to previous research made in other countries, annual report size and structure 

has changed during the last decades. 

This essay aims to examine how annual reports size and structure has changed 

over an eleven year period (2004-2014) in Swedish listed companies, and to 

find the causes/reasons to why the annual reports has changed. Essential 

theories were mainly chosen to better understand the area, but also as possible 

motives for changed annual reports.  

A content analysis on the 25 biggest listed Swedish companies measured in 

revenue year 2015 was made to map how the change have looked for the 

companies. We started from several parameters to get a picture of the change, 

for example from number of pages, pictures and words. Parts that is usually 

included (e.g. management report, sustainable report, CEO/Chairman’s letter) 

in annual reports was mapped so that we could get an insight in how the parts 

had changed over the time period.  

The study shows that annual reports of Swedish listed companies generally 

have increased in size and that the structure has changed from 2004 to 2014. 

The sustainable reporting is the part of the annual reports that increased the 

most in percent of all the parts. Furthermore, we find motives and causes that 

can be seen as affecting factors to why the changes looks the way it does. The 

introduction of IFRS 2005, the financial crisis 2007-2008 and the theories 

information overload, impression management and legitimacy theory are used 

to reach the result of the study. 

Keywords: Annual reports, mapping, change, impression management, 

information overload,  
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1. Inledning  

I det här kapitlet introduceras uppsatsens bakgrund och problemdiskussion. Vidare 

beskrivs syftet och frågeställningarna 

1.1 Bakgrund 

Årsrapporter, producerade av bolag, anses vara det traditionella mediet mellan 

publika aktiebolag och dess intressenter (Chatterjee 2007; Chatterjee et al. 

2010; Santema et al. 2005; Stanton et al. 2004). Tidigare forskning i andra 

länder visar dock att årsrapporter har ökat storleksmässigt över tid (Beattie et 

al. 2008; Gouws & Cronjé 2008; Lang & Stice-Lawrence 2015; Malthus & 

Bosman 2014). I och med bl.a. tillväxten av redovisningspraxis (Gouws & 

Cronjé 2008) samt utvecklingen av lagstiftning och regeländringar har 

årsrapporters utseende och format skiftat genom åren (Beattie et al. 2008). 

Studierna har undersökt företag belägna i andra länder, bl.a. Storbritannien 

(Beattie et al. 2008), USA (Zeller et al. 2011), Nya Zeeland (Malthus & 

Bosman 2014) och Sydafrika (Gouws & Cronjé 2008).  

 

Som det tidigare har belysts kommer forskare fram till att det har skett en 

ökning i årsrapporter. Beattie et al. (2008) har undersökt hur storleken på 

årsrapporter hos noterade bolag i Storbritannien har förändrats mellan åren 

1964 till 2004. Studien visar att det har skett en ökning av den ej-lagstadgade 

delen i årsrapporterna. Ökningen har varit 375 % från ett genomsnittsvärde på 

8 sidor år 1964 till ett senare genomsnittsvärde på 38 sidor år 2004. För att se 

förändringen ur flera perspektiv undersökte Beattie et al. (2008) även bilder 

och fann en ökning med 100 % från 1964 till 2004. Där med är det inte bara 

sidor och ord som har ökat i längd utan även andra komponenter.  

Det finns ytterligare forskning som visar på att årsrapporter har ökat i storlek i 

takt med att åren går. Malthus och Bosman (2014) finner att den lagstadgade 

delen i årsrapporter för industriföretag har ökat med 33 % från 2004 till 2012 i 

Nya Zeeland. Vidare konstaterar Davison och Skeratt (2007) att årsrapporter 

har fördubblats i längd, mätt i antal ord och bilder sedan 1988. Gouws och 

Cronjé (2008) argumenterar för att årsrapporter presenteras i olika format och 

att informationen konstant eskalerar över tid. Kolk (2003) undersöker 250 

bolag av Global Fortune 500 companies-listan och fann att de ej-lagstadgade 

områdena i årsrapporterna för de bolagen ökar med 50 % från 1998 till 2002. 

Det visar på att det finns bevis på att årsrapporter ökar och att det finns ett 

intresse att undersöka fenomenet. 
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Som nämnts sträcker sig Beattie et al. (2008) mätningar till 2004. Efter det har 

förändringar skett som kan tänkas beröra årsrapporterna. 2005 infördes IFRS 

för noterade bolag i Sverige (Thorell 2004). Följaktligen har fokus även skiftats 

mer mot den hållbara aspekten av företag, d.v.s. de etiska, miljömässiga och 

sociala dimensionerna av bolagen. Främst genom tankegångarna om CSR 

(Corporate social responsibility) och hållbarhetsredovisning (Kolk 2015). 

Tidigare forskning fann att CSR-rapportering och hållbarhetsredovisning 

generellt ökade över tid till följd av orsaker som finanskrisen 2007-2008 (Pinto 

et al. 2014; García-Benau et al. 2013), legitimitetskraven från samhället (Brown 

& Deegan 1998) samt påtryckningar från intressenter (Kolk 2003). Det tyder 

sålunda på en trend runt om i världen där informationen och strukturen 

ständigt förändras bland bolagens årsrapporter. 

1.1. Problemdiskussion 

Tidigare forskning ifrågasatte varför årsrapporter ökar i storlek och försökte 

hitta motiven till varför (Beattie et al. 2008; Gouws & Cronjé 2008). Men det 

är inte bara akademiker som har synat informationsökningen i årsrapporter. 

2010 tillfrågades NZICA (the New Zealand Institute of Chartered 

Accountants) och ICAS (the Institute of Chartered Accountants of Scotland) 

av IASB att undersöka kraven på årsrapporter i IFRS och hitta ett sätt att 

reducera volymen av lagstadgad information. Fokus låg på att minska längden i 

årsrapporterna, ta bort överflödiga detaljer och möjliggöra tydligare 

kommunikation. Det skulle förstärka användbarheten av årsrapporterna och 

därigenom förbättra syftet med rapporterna. Upprättarna av årsrapporterna 

sparar således tid på att inte producera irrelevant information för användarna 

och istället kan de fokusera på den betydelsefulla informationen (ICAS & 

NZICA 2011). Det kan föranledas till att det finns en problematik med att 

årsrapporter blir längre, då det har iakttagits av både forskare och 

normgivande organ i form av IASB. 

Vederbörande forskning har undersökt bolag i olika länder. Vad som kunde 

utvinnas ur det var att det finns olika skäl som förklarar skillnaderna i 

årsrapporternas storlek och struktur i olika länder. Akademiker inom området 

argumenterar således för att vidare forskning bör utföras i andra länder för att 

hitta ytterligare motiv och/eller orsaker till varför årsrapporter förändras 

(Beattie et al. 2008; Penrose 2008). Oss veterligen är litteraturen inom det här 

forskningsområdet i Sverige och för svenska bolag avsaknad.  Det skapar ett 

argument för att det finns ett gap mellan vad litteraturen kommer fram till 
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rörande förändringar i årsrapporter och hur förändringen i årsrapporterna 

faktiskt har sett ut för svenska noterade bolag. En annan orsak till varför det 

finns intresse att undersöka Sverige är hur implementeringen av IFRS år 2005 

påverkade storleken i årsredovisningarna. Ytterligare händelse som är 

intressant att undersöka är om finanskrisen 2007-2008 påverkade 

årsrapporternas utformning åren efter krisen. 

I och med att området är relativt outforskat i Sverige samt att utländska 

akademiker efterfrågar vidareforskning i andra länder (Beattie et al. 2008; 

Penrose 2008), finner vi att det är av intresse att undersöka om årsrapporter 

förändras storlekmässigt och strukturellt för svenska noterade bolag. Utöver 

det vill vi även dra kopplingar till tidigare forskning om vad de bakomliggande 

orsakerna till den eventuella förändringen kan bero på.  

1.2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur årsrapporters storlek och 

struktur har förändrats över en angiven tidsperiod. Följaktligen även hitta 

faktorerna till varför årsrapporterna har förändrats, d.v.s. hitta de möjliga 

orsakerna och bakomliggande motiven till förändringen.  

1.3. Frågeställning  

 Hur har årsrapporter förändrats i storlek och struktur från 2004 till 2014 bland 
noterade svenska bolag? 

 

 Vilka bakomliggande faktorer är det som påverkar årsrapporters storlek och 
struktur? 
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2. Teoretisk referensram 

I det här avsnittet presenteras den teoretiska referensramen som ska hjälpa att svara på 

syftet som formulerades i problemdiskussionen. Först beskrivs de institutionalia som anses 

ligga till grund för forskningsområdet för att sedan bygga vidare till slutet där de relevanta 

teorierna presenteras. Delarna i referensramen grundar sig i tidigare forskning som talar för 

dess relevans på området. Modell 1 illustrerar det teoretiska ramverket i slutet av kapitlet. 

2.1. Årsrapporter 

Alla svenska bolag måste upprätta en årsredovisning där ekonomisk data 

rörande företagets prestationer genom året presenteras. För att kontrollera att 

informationen presenteras på ett bra och strukturerat sätt, finns det lagar och 

normer som företag ska följa (Lönnqvist 2011). Årsrapporter brukar vanligtvis 

delas in i två delar, en lagstadgad del och en ej-lagstadgad del. Den ej-

lagstadgade delen har ingen direkt reglering och kan därför variera i längd, 

djup, upplägg och utseende (Falschlunger et al. 2015).  

Årsredovisningslagen är det allmänna lagrum som reglerar hur en årsrapport 

ska se ut och vad den ska innehålla. En årsredovisning ska bl.a. innehålla fem 

delar: 

 Resultaträkning 

 Balansräkning 

 Kassaflödesanalys 

 Noter 

 Förvaltningsberättelse 

De nämnda delarna gäller alla bolag i Sverige förutom kassaflödesanalysen 

som bara är applicerbart på större företag (Lönnqvist 2011).  

Då det är årsrapporter som undersöks är det av intresse att ha en uppfattning 

om hur en årsrapport är uppbyggd, vad som regleras med mera. Utöver det är 

det av intresse att vid undersökningen kunna dela upp rapporten i alla sina 

beståndsdelar för att få en så tydlig bild som möjligt om exakt vilken 

beståndsdel som ökat. Det leder till ökad struktur i resultatsammanställningen 

samt diskussionen.  
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2.2. Redovisningslagar och normer 

Enligt Lönnqvist (2011) kan företag vilja försköna eller dämpa resultatet för att 

t.ex. långivare eller investerare ska bli mer intresserade att låna ut 

pengar/investera när de ska presentera de finansiella rapporterna. Lagar och 

normer inom redovisning existerar således idag för att skydda intressenterna 

från snedvriden och bristfällig information (Lönnqvist 2011). Det faller i 

samklang med Beattie et al. (2008) som konstaterade att årsrapporter börjar 

förvandlas från ett tämligen tråkigt finansiellt dokument till ett färgglatt 

marknadsföringsdokument. 

Vid den löpande bokföringen som sker under året är det huvudsakligen 

bokföringslagen som är relevant. När årsrapporten sedan ska lämnas in i 

samband med årsslutet gäller främst årsredovisningslagen med vissa delar från 

bokföringslagen och EU-förordningarna. De givna förordningarna är i högre 

ställning än de lagar som står i svensk lagstiftning, därför skall de följas oavsett 

vad som sägs i nationella lagarna (Lönnqvist 2011). Lagstiftningen är intressant 

att undersöka för att få svar på vad som regleras av lag och vad som bestäms 

frivilligt av företaget. Möjligtvis är ändringar i lagar och normer (t.ex. IFRS) en 

grund till en potentiell förändring, huvudsakligen i de lagstadgade delarna.  

 

2.3. IFRS 

Enligt Thorell (2004) är globaliseringen av kapitalmarknaden den 

bakomliggande orsaken till utvecklingen av finansiell rapportering. Det har lett 

till krav som gör att årsrapporterna är mer jämförbara mellan bolagen. Således 

kan rapporterna jämföras mellan olika företag oberoende av t.ex. 

landtillhörighet 

Utvecklingen tog fart när FASB och IASB beslutade sig för ett samarbete som 

skulle ta bort skillnader mellan de två regelverken. I samband med det kom ett 

beslut från EU att försöka se till att det inte bara ska vara företag inom EU 

som ska kunna vara jämförbara utan även företag utanför EU. Det resulterade 

i förordningen nr 1606/2002. Den benämns IAS-förordningen, men numera 

benämns den som IFRS (Lönnqvist 2011). Som Malthus och Bosman (2014) 

nämner blev införandet av IFRS en avgörande faktor för förändring i 

årsrapporternas storlek. Den tillämpades 1 januari 2005 då alla noterade bolag i 

Sverige skulle rapportera enligt IFRS.  Skillnaden som uppstod var att företag 

blev tvungna att rapportera mer noter som även ökade i komplexitet och 

storlek (Lönnqvist 2011). Eftersom även Sverige påverkas av IFRS kan rimliga 
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antaganden göras att även svenska årsrapporter kan komma att tillta i storlek 

till följd av samarbetet mellan FASB och IASB. 

ICAS och NZICA (2011) fick uppdraget av IASB att arbeta fram en rapport 

som tar fram lösningar för den överväldigande mängd information som har 

dykt upp i den lagstadgade delen. Att problemet uppmärksammades var en 

indikation på att ökningar skett världen över vilket möjligen inkluderar Sverige 

och svenska noterade bolag. Således är IFRS en omständighet som kan 

komma att ha påverkat bolagens årsrapporter drastiskt inom en kort 

tidsperiod. En ytterligare händelse som kan ha påverkat bolagens årsrapporter 

inom en liten tidsram är finanskrisen 2007-2008. 

2.4. Finanskrisen 2007-2008  

Enligt Lybeck (2009) kom finanskrisen oväntat. Det hela handlade om att 

banker höll varandra om ryggen och lånade ut pengar till varandra i form av 

kortfristiga lån på en dag eller liknande. Banken som är likvid lånar ut till den 

som inte är likvid, vilket leder till en avkastning som är minimal över den ränta 

som kan lånas av centralbanken i landet. År 2008 sprack det systemet då 

interbankräntan steg snabbt.  Sammanfattat brakade allt samman då bankerna 

inte längre litade på varandra och ville inte låna ut mer pengar till varandra 

(Lybeck 2009).  

Det lämnade företag runt om i världen i en sits där de var ansatta att visa för 

sina intressenter att de fortfarande kunde leverera och inte påverkas av den 

rådande krisen. Det kan inverka på årsrapporterna som är det främsta 

verktyget för att förmedla information till intressenter. Keusch et al. (2012) 

visar i sin undersökning att det blir vanligare för företagsledare att ägna sig åt 

egennyttiga förklaringar i sina årsrapporter vid finansiella kriser.  

Finanskrisen pågick mellan åren 2007 och 2008. Givet tidsspannet för 

mätningarna av förändringarna av årsrapporterna ses finanskrisen som en 

relevant händelse att undersöka. I och med att det var en global kris påverkade 

det även svenska bolag. Tidigare forskare har kommit fram till att företag med 

bättre finansiellt resultat även har ökat frivilligt innehåll i sina årsrapporter 

(Depoers & Jeanjean 2012). Således är krisen en faktor som kan ha påverkat 

storleken och strukturen på årsrapporterna i svenska noterade bolag.  

Efter krisen har företagen arbetat med att bygga upp förtroenderelationen med 

sina intressenter. En parameter som kan ha påverkats av finanskrisen är CSR-

rapporteringen i årsrapporterna. Tidigare forskning kommer fram till att efter 
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finanskrisen 2007-2008 ökade trenden av CSR-rapportering i årsrapporterna 

(García-Benau et al. 2013; Pinto et al. 2014). I och med det ses CSR-

rapporteringen samt hållbarhetsredovisning vara relevanta faktorer att 

kartlägga för att se om liknande mönster har skett i Sverige. 

2.5. Hållbarhetsredovisning och CSR-rapportering i årsrapporter 

Det har blivit mer vanligt att företag lägger till information som speglar deras 

påverkan på miljön och det sociala i sina årsrapporter (Sandberg & Holmlund 

2015). Det är ett sätt för bolagen att visa hur de presterar i andra aspekter än 

finansiella (Sandberg & Holmlund 2015). Bolagens arbete med hållbar 

utveckling presenteras således i hållbarhetsredovisningen som återfinns i 

årsrapporterna. Hållbarhetsredovisningen uppehålls av tre grundpelare som 

rapporten grundar sig på, de miljömässiga, ekonomiska och sociala initiativen 

(Amin-Chaudhry 2016). De tre nyckelaspekterna av hållbarhetsredovisning 

ingår även inom CSR-rapportering (Amin-Chaudhry 2016). 

Även om CSR-rapporteringen har växt fram under de senare åren är det 

fortfarande i förstadiet i sin etablering. Rapporteringen har utvecklats till den 

punkt där det verkar osannolikt att det kommer försvinna från bolagens årliga 

rapportering. Snarare verkar det ämnat att bli en viktig del av ramverket inom 

redovisning. I den utsträckningen är det intressant att undersöka hur viktig 

CSR-rapporteringen är men framförallt hur stor del som CSR tillåtits tagit 

plats i årsrapporter över tid. (Tschopp & Huefner, 2015). 

I och med att varken hållbarhetsredovisning eller CSR-rapportering är 

lagstadgad på samma sätt som de finansiella rapporterna är, har företagen mer 

frihet att själva bestämma vilket innehåll som ska inkluderas och presenteras i 

rapporterna (Sandberg & Holmlund 2015). Givet självstyret av val av 

information, kan det föranledas att informationen förvrids i syfte att få 

företaget se bättre ut. Det förstärker bilden av bolaget, då konsumenter och 

andra intressenter föredrar företag som anammar ansvarstagande inom de 

sociala och miljömässiga aspekterna (Dawkins & Ngunjiri 2008). Det 

ansvarstagandet kan sedan ta sitt ursprung i legitimitetsteorin, som bl. a. 

förespråkar att genom CSR-rapportering och hållbarhetsredovisning 

legitimerar bolagen sig gentemot intressenterna (Lanis & Richardson 2013). 
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2.6. Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin behandlar det faktum att företag söker att agera inom de 

moraliska gränser som finns satta av samhället (Brown & Deegan 1998). 

Simplifierat kan det ses som ett kontrakt mellan företaget i fråga och samhället 

där företaget måste uppnå vissa krav för att anses vara legitima. Om de inte 

uppfylls har samhället rätten att “dra tillbaka kontraktet” vilket kan innebära 

att konsumenter exempelvis slutar handla från dem eller att leverantörer slutar 

leverera (Brown & Deegan 1998). Campbell (2000) undersöker det faktum om 

CSR-rapporteringen ökar till följd av legitimitetsteorin. Även om Campbell 

(2000) ser mönster med ökad rapportering vid t.ex. oljeprisförändring anser 

han att det är svårt att knyta CSR-rapporteringen till legitimitetsteorin. Teorin 

om legitimitet är ett intressant koncept som tycks kunna styra vad 

företagsledningen levererar för typ av information till intressenter. Det gör det 

till en intressant teori för oss att undersöka, i synnerhet då Brown och Deegan 

(1998) finner ett samband mellan mediaartiklar om CSR och företagens CSR-

rapportering. Ökar antalet negativa artiklar kring exempelvis olja, ökar 

oljebolag sin CSR-rapportering (Brown & Deegan 1998). Relevansen ökar 

således för forskningsområdet i och med att hållbarhetsredovisningen även 

undersöks. En annan teori som nämns av Brown och Deegan (1998) som går 

hand i hand med legitimitetsteorin i det här området är media agenda setting-

teorin. 

2.7. Media agenda setting-teorin 

Legitimitetsteorin beskriver relationen mellan årsrapporter och samhällets 

förväntningar. Ledningen som utformar årsrapporter påverkas av samhällets 

intresse vilket leder till förändrade årsrapporter (Deegan & Unerman 2011). 

Det kan leda till frågan hur ledningen för årsrapporterna avgör vad som 

påverkar samhällets intresse.  

 

En faktor som kan avgöra frågan för ledningen är media och dess påverkan på 

samhällets intresse (Deegan & Unerman 2011). I sin studie argumenterar 

Brown och Deegan (1998) att media är effektiva i att påverka samhällets 

uppfattning om företagens prestationer inom miljöområdet. Det svarar 

bolagen med att öka uträckningen av information relaterat till miljö (Brown & 

Deegan 1998). Således sätter media tonen för agendan ifråga, vilket ses som en 

måttstock av samhällets intresse för den givna agendan. Den teorin benämns 

media agenda setting-teorin. 
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Tidigare forskare använde media agenda setting-teorin i samband med 

legitimitetsteorin (Brown & Deegan 1998; Deegan et al. 2012; Deegan & 

Unerman 2011; Watson 2011). Relationen mellan teorierna och årsrapporter 

beskrivs i att ledningen använder årsrapporter som ett verktyg för att 

legitimera deras aktiviteter (legitimitetsteorin). Samhället intresserar sig i t.ex. 

företagens prestationer om miljön, vilket leder till att bolagens strategiarbete 

påverkas. Medias bevakning av området inverkar på samhällets uppfattning 

om t.ex. miljön (media agenda setting-teorin). Ledningens arbete i att utforma 

årsrapporter kan sedan påverkas av samhällets uppfattningar som i sig är 

skapade av media. Det leder till att det finns en relation mellan årsrapporters 

avslöjande av miljöinformation och medias bevakning av miljöprestationer hos 

bolag. (Brown & Deegan; Deegan & Unerman 2011) 

Teorin kan vara beskrivande faktor till varför samhället har krav på företag. 

Brown och Deegan (1998) undersöker som nämnt relationen mellan 

mediaartiklar och företagens CSR-rapportering. Den ökande mängden CSR-

rapportering som sker kan alltså konstateras vara till följd av medias 

framställning av olika branscher och dess risker. Förutom pressen från medias 

agenda rörande exempelvis CSR-rapportering och hållbarhetsredovisning kan 

en ökad mängd av den typen av information även vara en effektiv metod för 

att styra externa intryck av bolagen (Neu et al. 1998). Det tyder på att bolagen 

agerar i enlighet med teorin ”Impression management”.  

      

2.8. Impression management 

Impression management är ett socialt koncept som innebär att företag 

medvetet försöker kontrollera läsarna med hjälp av riktiga eller påhittade 

visuella effekter såsom bilder eller positiv text (Stanton et al. 2004). 

Falschlunger et al. (2015) nämner att impression management även uttrycks i 

chefers beteende att utforma årsrapporterna. Beteendet avspeglas i ett 

strategiskt försök till att välja och presentera den berättande delen i 

årsrapporter i syfte till att snedvrida läsarnas uppfattning om bolagets 

vinningar (Leung et al. 2015). Således eftersträvas ett mer gynnsamt intryck av 

organisationen än vad som kan garanteras (Beattie et al. 2008). Teorin används 

som en utgångspunkt i tankegången kring vad som är motiven till en potentiell 

förändring av årsrapporter.  

I sin studie tog Beattie et al. (2008) till slutsatsen att innehållet av årsrapporter 

hade förändrats från ett finansiellt och reglerat dokument, till ett 
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presentationsdrivet verktyg i enlighet med impression management. Den 

betydande delen av vad som har skrivits rörande impression management 

handlar främst om kommunikationen via grafiska framställningar d.v.s. 

diagram, grafer, etc. i årsrapporter (Merkl-Davis et al. 2011).  Impression 

management kännetecknas därför i grafiska illustrationer för att de som ett 

kommunikationsverktyg har en större påverkan än den berättande 

informationen i årsrapporter (Dilla & Janvrin 2010). Visuella effekter används 

även i årsrapporter (t.ex. färger) för att avsiktligt framhäva viss information, 

vilket ses som ett inslag av impression management (Leung et al. 2015; 

Penrose 2008). 

Eftersom uppsatsen siktar på att undersöka mer än bara de grafiska 

framställningarna i årsrapporter (t.ex. den frivilliga rapporteringen), är det 

intressant att se om fenomenet impression management även reflekteras i de 

övriga parametrarna som kartläggs. Godfrey et al. (2003) nämner att det finns 

tendenser av impression management i ledningens arbete med den strategiska 

utformningen av en årsrapport. Informationen för den ej-lagstadgade delen av 

en årsrapport väljs, visas och presenteras på ett särskilt sätt för att vilseleda 

läsares uppfattning om företagets prestationer (Godfrey et al. 2003). 

Impression management sker främst i den ej-lagstadgade delen som fokuserar 

på att tolka det finansiella utfallet (Brennan et al. 2009).  

Tidigare forskare kommer fram till att bolag med negativa resultat skapar 

årsrapporter som är mer svårlästa, vilket ses som ett spår av impression 

management (Brennan et al. 2009; Moreno & Casasola, 2016). I de fallen mäts 

läsbarheten - d.v.s. om en text kan läsas snabbt och enkelt (Moreno & 

Casasola, 2016). Därför kan text som tar lång tid att läsa vara ett sätt för chefer 

att göra årsrapporter svårläsliga, vilket är som nämnt ett spår av impression 

management. Således överösas användaren med information, vilket kan leda 

till ett beteende relaterat till impression management d.v.s. “information 

overload”.  

2.9. Information overload 

Det har visat sig att en ökning av mängden av information som ges till 

intressenter kan förbättra kvaliteten på beslutsfattandet, dock endast till en viss 

punkt (Deegan & Unerman 2011).  Införandet av ytterligare information 

bortom mättnadspunkten kan leda till en minskad informationskvalité och 

slutligen på beslutsfattandet av intressenterna (Deegan & Unerman 2011). Det 

skapas ett överflöd av information som benämns “information overload”. 
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Schick och Gordon (1990) menar att information overload sker när en individs 

förmåga att bearbeta information överbelastas givet tiden att behandla 

informationen.  

Pijpers (2010) definierar information overload enligt följande: 

 
“Information overload is a gap between the volume of information and the tools available to 
assimilate information into useful knowledge” (Pijpers, 2010, sida 22)  

Pijpers (2010) hittade flera definitioner för information overload. Dock ses 

den ovangivna vara den mest relevanta definitionen givet problematiken i fråga 

om årsrapporters förändring över tid.  Sedan kan information overload 

appliceras i många kontexter. Det kan vara ett överflöd av information som 

påverkar organisationer där människor arbetar, hård- och mjukvara inom data, 

specifik teknologi samt individer (Pijpers 2010). Information overload som 

påverkar på individnivå bedöms som mest väsentligt för den här teoretiska 

ramen.   

Tidigare undersökningar har som nämnt kommit fram till att längden på 

årsrapporter hade ökat i genomsnitt (Beattie et al. 2008; Davison & Skerratt 

2007; Malthus & Bosman 2014). Volymökning av information i årsrapporter 

kan således leda till information overload (Rowbottom & Lymer 2010). Teorin 

är därav relevant för undersökningen av förändringen hos de noterade svenska 

bolagens årsrapporter. 

2.10. Sammanfattning 

Modell 1. Modell av teoretisk referensram 
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Modell 1 ovanför sammanfattar uppsatsens teoretiska referensram. Den delas 

upp i institutionalia som kan anses vara orsaker till förändringar i struktur och 

storlek, samt i teori där relevanta teorier tas upp för att förklara resultaten. 

Institutionalian delas upp i årsrapportens struktur, redovisningslagar och 

normer, finanskrisen 2007-2008 och CSR/Hållbarhetsredovisning. Inom 

redovisningslagar och normer läggs fokus på IFRS i och med införandet 2005 

och tros haft en påverkan på innehållet enligt Malthus och Bosman (2014). 

Årsrapporters struktur presenteras även för att ge läsaren en övergriplig bild 

över hur årsrapporter möjligen kan se ut. CSR/hållbarhetsredovisning har 

blivit populär senaste åren och tycks snart kunna bli en del av årsrapporters 

ramverk (Tschopp & Huefner 2015). 

Teorin som återges är information overload, impression management, 

legitimitetsteorin med media agenda setting-teorin som underliggande teori. 

De förklarar motiven som legat till grund för förändringarna snarare än 

orsakerna till förändring (Deegan & Unerman 2011). Information overload 

hänvisar till att det finns ett problem med att överbelasta en individs förmåga 

att bearbeta information givet tiden att behandla informationen. Impression 

management är det sociala konceptet att imponera på intressenter genom 

visuella effekter exempelvis bilder. Den sista teorin är legitimitetsteorin med 

Media agenda setting teorin som underliggande teori. Legitimitetsteorin 

beskriver att företag försöker agera inom de moraliska gränser som sätts av 

samhället. Somliga av gränserna sätts enligt media agenda setting teorin av 

media och dess rapportering kring vissa ämnen och branscher (Brown & 

Deegan 1998). Den har en stark koppling till CSR/hållbarhetsredovisningen 

som oftast blir resultatet av att legitimitetsteorin/media agenda setting teorin 

fått verka enligt Brown och Deegan (1998).  

Modellen kommer vara utgångspunkten för att hitta svar på vad de 

bakomliggande orsakerna och motiven kan vara. Tidigare forskning och 

teorier kring ämnet blandas med nya teorier som kan ligga till grund för en 

bredare förklaring till eventuell förändring som sker.     
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3. Metod 

I det här avsnittet beskrivs utformningen av metoden för studien samt strategin för 

genomförandet som kommer hjälpa oss uppfylla uppsatsens syfte. 

3.1. Val av metod 

För att skapa en kartläggning av årsrapporters förändring över tid, valdes en 

kvantitativ metod. Det innebar kortfattat att vi tog en naturvetenskaplig syn på 

undersökningen där fokus för just kvantitativa metoder är insamlingen av 

numeriska data. (Bryman och Bell 2013). Metoden som användes för att 

undersöka olika företags årsrapporter var via en innehållsanalys. 

Innehållsanalysen undersökte årsrapporterna ur ett bredare perspektiv med 

fokus på sidantal och dess ökning. Olika komponenter av årsrapporterna 

studerades för att kunna skapa en förankring till tidigare forskare och teorier 

om bakomliggande faktorer för eventuell förändring. Främst låg Beattie et al. 

(2008) till grund för valet av metod. Neuendorf (2002) nämner att forskare 

som väljer att replikera tidigare forskares metodik stärker sin validitet genom 

“construct validity”. Det kan liknas vid en forskare som hittar hypoteser ur 

tidigare teorier. Den möjligheten underlättar även för forskare som ägnar sig åt 

innehållsanalys som vill hitta variabler ur tidigare forskning. Det var vår 

främsta tankegång och motivering till valet av att försöka följa Beattie et al. 

(2008). Målet var att uppnå validitet och stärka vår motivering till val av 

forskningsmetodik. 

Den största skillnaden med studien gjord av Beattie et al. (2008) och den här 

studien är att Beattie et al. (2008) jämförde årsrapporter från 1964 och 2004, 

d.v.s. två år. Vår studie jämförde årsrapporterna år för år mellan 2004 och 

2014. Det är då fördelaktigt om frågeställningen är kontinuerlig över 

mätperioden, d.v.s. att det går att applicera den oavsett år (Bryman & Bell 

2013). Förutsatt att problemet är återkommande, gäller oavsett vilken 

tidsperiod som väljs. Undersökningen kunde således utföras under vilket 

tidsspann som helst för att även avslutas när som helst. 

Payne och Payne (2004) tar upp innehållsanalys som något som kan delas upp 

i två metoder. Antingen undersöks ord, fraser, stycken eller hela områden i 

olika texter och räknas ihop, eller undersöks sammanhanget noggrannare 

genom att t.ex. vissa ord dyker upp i texter. Den här studien föll mer åt den 

första metoden, den som talar för att enbart räkna ord m.m. då vi enbart valde 

att räkna ord eller sidantal angående vissa angivna komponenter ur 
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årsrapporten. Vidare nämner Payne & Payne (2004) att forskarens största 

problem vid innehållsanalysen kommer att vara att behålla en objektivitet. 

Desto mer forskningen faller under metod två, att undersöka sammanhang 

bakom ord och dess placering, desto mer subjektiv blir forskaren. Dock 

förekommer subjektivitet i båda metoder. Således lades fokus på att upprätta 

hålla objektivitet genom hela utförandet av innehållsanalysen. För att göra det 

kollaborerade vi med varandra vid minsta osäkerhet, därmed kunde risken för 

individuell subjektivitet minimeras. 

Enligt Neuendorf (2002) handlar mätning om att föra siffror på objekt eller 

händelser efter vissa uppsatta regler. Tankesättet anammades i liknande manér 

vid utförande av innehållsanalysen. Utförandet gjordes med reliabilitet, 

validitet, precision och träffsäkerhet i åtanke för att anamma en säker och 

hållbar objektivitet.  

3.2. Urval 

Årsrapporterna samlades in för åren 2004-2014 för några av de största 

företagen mätt i omsättning. De bolagen återfanns i databasen Retriever 

Business och var några av de största bolagen mätt omsättning år 2015. 

Eftersom det krävdes fullständiga rapporter från år 2004-2014 uteslöts de 

bolag som inte hade årsrapporter från 2004 eller framåt, varpå nästa företag på 

tur mätt i omsättning valdes. Det mynnade ut i 25 bolag som var bland de 

största i Sverige, vilket skapade en gedigen spridning på olika branscher. 

Beattie et al. (2008) hade i sin undersökning använt sig av de 250 största 

bolagen från Storbritannien, dock ansågs urvalet vara för stort givet vår 

angivna tidsram. Därför följdes Malthus & Bosman (2014) urval som var att 

välja de 26 största bolagen i Nya Zeeland. Urvalet koncentrerades till de 25 

största bolagen enligt omsättning för att uppnå en replikerbarhet från tidigare 

studier men även för att underlätta för framtida studier att replikera vår metod 

inom ämnet. Ekengren och Hinnfors (2012) nämner att det är självfallet att 

tillägna sig de metoder som tidigare forskare har använt sig av vid ett liknande 

problem. På så sätt kan det argumenteras att problematiken och metodvalet 

var väl förankrat med varandra (Ekengren & Hinnfors 2012). 

3.3. Urval av tidsperiod 

Valet av mätperiod för årsrapporterna argumenteras med utgångspunkt att det 

var vid år 2004 som Beattie et al. (2008) avslutade sin studie. Valet att kartlägga 
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förändringen mellan 2004 och 2014 argumenteras i att vi ville se hur 

förändringen kunde skilja sig åt/vara likt resultatet av Beattie et al. (2008)  

Därför argumenteras bl.a. valet att kartlägga förändringen mellan 2004 och 

2014 i att vi ville se hur förändringen skiljde sig från Beattie et al. (2008) 

resultat. Mätperiodsvalet stadgade sig även i att omfånga 

händelser/lagstiftningar som kunde vara relevant som orsaker för en eventuell 

förändring av årsrapporter i Sverige. Genom att välja år 2004 som startpunkt 

kunde IFRS påverkan infångas efter implementeringen av standarden år 2005. 

Ytterligare händelse som kom att påverka årsrapporternas struktur och storlek 

var finanskrisen som ägde rum mellan åren 2007-2008.  

2014 är det året som de senaste årsrapporterna fanns tillgängligt. 

Årsrapporterna för 2015 hann inte komma ut vid insamlingstidpunkten, 

således valdes slutåret för mätperioden att bli 2014. Krippendorff (2004) talar 

om en form av reliabilitet som benämns ”stabilitet”. Kortfattat innebär det att 

studien skall kunna utföras över flera år. Förutsatt att det är samma 

förutsättningar varje år, skulle vi kunna få ut samma typ av variabler. Speciellt 

då vi valde ovannämnda period 2004-2014.   

Bryman & Bell (2013) citerar Kieser (1994) som nämner ett argument för 

varför en historisk vändning behövs inom företagsekonomisk forskning. “En 

förståelse av dagens organisationer bygger på en medvetenhet om hur de har 

utvecklats i historisk bemärkelse.” (Kieser 1994 refererad i Bryman och Bell 

2013, sida 571). På grund av det ansåg vi det vara av intresse att få undersöka 

den historiska utvecklingen och bakomliggande faktorer av årsrapporterna. 

Främst för att kunna utöka förståelsen och kunskapen kring varför företag 

rapporterar som de gör idag.   

3.4. Genomförande 

Vid valet om hur innehållsanalysen skulle gå till väga valde vi att undersöka 

sidantal bland samtliga delar för att få ett jämförbart reliabelt resultat som även 

var lätt att undersöka och kontrollera. Utöver det har även andra variabler 

undersökts för att få ett kompletterande resultat. För att skapa en strukturerad 

och konsekvent process, har en checklista skapats och efterföljts. 
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3.5. Checklista 

 Sidantal (hela årsrapporten) 
- Fram och baksida räknas med. 
 

 Antal bilder, grafer, diagram 
- Flaggor, logotyper och illustrationer/modeller som ej klassas som bild räknas ej 
med.  
 

 Lagstadgad information (sidantal) 
- Inkluderar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och 
förvaltningsberättelse. 
 

 Ej-lagstadgad information (sidantal) 
- Alla sidor förutom den lagstadgade delen. 
 

 Noter (sidantal)(antal noter) 
- Innehållsförteckning till noter räknades ej med. 
 

 Förvaltningsberättelse (sidantal) 
- Varierande innehåll bolagsvis. Valde att alltid räkna allt under rubriken 
förvaltningsberättelse. 
 

 Hållbarhetsredovisning (sidantal) 
- Inkluderar bolagstyrning, miljöaspekter och sociala aspekter.  
 

 Blankt space (sidantal) 
- Allt utrymme som är helt tomt. Lägsta variabel var halva sidor. 
 

 Bolagens resultat under åren (MSEK) 
- Årets resultat för varje företag och år nämnd i bolagens resultatredovisning. 
 

 VD:s och styrelseordförandes brev (sidantal) 
- Enbart brevet. Framsida räknades ej med. 
 

 Avsnitt för vision/mål/framtidsutsikt/värderingar/strategi (sidantal) 
- Alla sidor som berörde ovannämnda delar, exklusive eventuella framsidor och 
dylikt. 

Checklistan skapades med inspiration från Beattie et al. (2008) där vi försökte 

replikera så mycket av de bredare variablerna som möjligt. Den främsta 

variabeln som användes för att undersöka förändringen i olika komponenter 

var sidantal. Det skapade en kontinuitet över forskningen och ökade studiens 

jämförbarhet då det skulle underlätta att jämföra mellan komponenter men 

även med andra studier gjorda. Utöver det undersöktes även bilder i antal och 
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årets resultat i miljoner kronor som komplement. De två parametrarna 

anammades i syfte att jämföra med tidigare forskning. 

Under varje punkt på listan beskrivs kriterierna bakom vad som inkluderades 

och inte inkluderades. Vid undersökning av de punkterna gjordes alltid en 

avstämning om tveksamheter dök upp för att gemensamt lösa dem och även 

att vara förberedda inför varje komponent med en lista av exakt vad som 

skulle undersökas samt vilka kriterier som var speciella för just den. För att 

höja reliabiliteten och validiteten genom hela processen samt underlätta 

replikerbarheten nämner Lacy et al. (2015) att avstämningar mellan forskarna 

är ett gediget verktyg för att säkerställa det. Krippendorff (2004) benämner 

den formen av reliabilitet som noggrannhet. Att forskarna utför studien utifrån 

kriterier för att på så vis få ett noggrant sammanställt resultat. Förutbestämda 

kriterier är därför betydelsefullt för att säkerställa reliabilitet i insamlingen 

(Bryman & Bell 2013; Kolbe & Burnett 1991). 

Bryman och Bell (2013) belyser faktumet att vi som forskare kommer alltid, 

oavsett hur kriterierna uppförs, att påverkas av personliga åsikter och synsätt. 

De nämner vidare att det är omöjligt för en forskare att vara helt objektiv vid 

införandet av kriterierna så länge utförandet utförs likvärdigt. Uppförandet av 

kriterierna gjordes med stöd av litteratur och tidigare forskare för att förstärka 

objektiviteten (Bryman & Bell 2013; Kolbe & Burnett 1991; Krippendorff 

2004; Lacy et al. 2015). 

Utöver det underlättade kriterierna då arbetet kunde delas upp utan oro för 

varierande resultat. Det gjordes även med Krippendorff (2004) i åtanke som 

nämner vikten av reproducerbarhet som en form av reliabilitet. Det betyder att 

forskare ska kunna dela upp arbetet eller låta andra forskare utföra samma 

forskning utan att det påverkar resultatet. Det ansågs vara nödvändigt då 

arbetsfördelningen var av yttersta vikt för att kunna genomföra det bestämda 

arbetet inom tidsramen. 

3.5.1. Sidantal 

För att skapa ett konsekvent resultat mättes sidantalen för komponenterna i 

hela och halva sidor. Det gjordes även för att inte komplicera 

insamlingsprocessen i en för stor utsträckning. Vidare argumenterades valet 

också i att den personliga bedömningsförmågan inte skulle bli avgörande i vad 

de slutliga variablerna blev. En viss personlig bedömning var dock tvungen att 
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ske och därmed kunde det inträffa små avvikelser till följd av den mänskliga 

bedömningsfaktorn.  

Den första komponenten att bedöma var antal sidor i hela årsrapporterna. Det 

gav en grund som visade hur utvecklingen i det stora hela har skett under 

2004-2014. De data som erhölls frambringade ett tydligt första tecken på hur 

förändringen skett och på så vis få det lättare att koppla till tidigare 

forskningsteorier som talar om varför en ökning skett. Kriterierna som valdes 

att tas med var enbart i den här komponenten att räkna alla sidor, inklusive 

framsida och baksida.  

Efter det undersöktes den eventuella förändringen på ett djupare plan. Det 

naturliga steget var att först granska den lagstadgade delen samt den ej-

lagstadgade delen i sidantal. Den lagstadgade delen bestod av 

förvaltningsberättelsen, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och 

noterna (Lönnqvist 2011). Den främsta anledningen till det här valet var för att 

få en fördjupad bild om vilka delar som förändrats i storlek. Utefter det blev 

insamlingsprocessen mer simpel då den ej-lagstadgade delen klassades som det 

totala sidantalet subtraherat med sidorna för den lagstadgade delen. Motivet 

var att få en mer preciserad bild av var den faktiska förändringen faktiskt skett. 

När det var gjort valde vi därefter att göras en djupare undersökning i den 

lagstadgade och ej-lagstadgade delen. I den lagstadgade delen undersöktes 

noterna och förvaltningsberättelsen. Främst för att få ytterligare precision i 

vart eventuell förändring kan ha skett i årsrapporterna. Det kan vara av 

intresse att undersöka just noterna för att se om en signifikant förändring kan 

ha skett då Malthus & Bosman (2014) märkte en ökning 2005. Med det i 

åtanke valdes det också att undersöka antalet noter i årsrapporterna för att få 

ett tydligare svar på det. Vid undersökningen av förvaltningsberättelsen valdes 

det att räkna med allt som rubricerades som förvaltningsberättelse för att få 

konsekvens. Den delen kunde variera mycket från företag till företag på vad 

som hamnade under rubriken ”förvaltningsberättelse”. 

Den ej-lagstadgade delen undersöktes ytterligare, där 

hållbarhetsredovisningen/CSR-rapporteringen fokuserades i första hand. 

Främsta anledningen till valet var för att det finns ett ökat intresse kring CSR 

och hållbarhetsredovisning och dess påverkan på företag och samhället. 

(García-Benau et al. 2013; Kolk 2003, 2015; Pinto et al. 2014). Inkluderat i 

hållbarhetsredovisning valdes det att räkna med allt som berörde miljö och 
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sociala aspekter enligt Sheehy (2015) och även de delarna med bolagsstyrning 

(corporate governance) enligt Mallin (2013). 

Det noterades att det fanns tomrum i årsrapporterna, således undersöktes även 

utrymmena för att få en bild över rapportens strukturella uppbyggnad. Vi 

valde att räkna de tomma utrymmena i minst halva sidor. Utöver det räknades 

även sidor som var tomma fast med annan färg med som tom sida, ej 

medräknat om det fanns illustration eller bild med på sidan. 

Som tillägg undersöktes sidantalen på VD:s och styrelseordförandes brev samt 

bolagens avsnitt avsett för vision/strategi/mål/framtid. Orsaken var främst 

för att få en bättre helhetsbild över den procentuella fördelningen en 

årsrapport har bland de olika komponenterna.  

3.5.2. Bilder 

Vid den här delen valdes det att undersöka antalet bilder som förekommer i en 

årsrapport. Främst på grund av Stanton et al. (2004) som talade om impression 

management vilket handlar om att bl.a. med hjälp av bilder och visuella 

effekter tilltala läsaren. Av den anledningen valdes det också att dela upp 

bilderna i informativa bilder och ej-informativa bilder. Informativa bilder 

bedömdes främst vara grafer, diagram och dylikt som alla förmedlar någon 

sorts information. De ej-informativa bilderna bedömdes vara de övriga 

bilderna som snarare bara användes för visuell effekt. 

Logotyper, flaggor eller grafiska illustrationer valdes att uteslutas i beräkningen 

eftersom de ansågs vara för vaga i avgörandet om de klassades som bilder, 

vilket kunde medföra ett missvisande resultat. 

3.5.3. Företagens årliga resultat 

Sist undersöktes det hur företagens resultat och finansiella ställning såg ut i 

genomsnitt genom åren 2004-2014. Det gjordes genom att mäta de 

genomsnittliga årsresultaten för alla företag. Främst för att se om det fanns 

någon korrelation till storleken på årsrapporten. Både Pinto et al. (2014) och 

García-Benau et al. (2013) nämner att bolagens resultat påverkar hur 

årsrapporter utformas. Således var det av intresse att undersöka hur företagens 

årliga resultat påverkade de andra nämnda parametrarna (t.ex. bilder, sidantal, 

antal ord, m.m.).  
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3.6. Dataanalys 

Efter insamlingen matades data in i ett omfattande Excel-dokument där varje 

komponent (ex. hållbarhetsredovisning) och parameter (ex. antal bilder) 

delades in i tabeller (Se exemplet tabell 1 i bilagor). Tabellerna bestod av 275 

celler som baserades på de 25 bolagen och de elva åren (2004-2014). Efter 

införandet av data beräknades medelvärdet ut baserat på de 25 bolagen för 

varje år. Det mynnade ut i elva medelvärden per komponent/parameter, d.v.s. 

ett värde för varje år (2004-2014). Sedan skapades diagram och tabeller för att 

illustrera förändringen. Fördelen med diagram är att de är relativt lätta att 

förstå och tolka (Bryman och Bell 2013).  

3.7. Sammanfattning 

Efter valet av frågeställning påbörjades processen att få fram rätt typ av metod 

för att på bästa sätt svara på frågorna:  

 

 Hur har årsrapporter förändrats i storlek och struktur från 2004 till 2014 bland 
noterade svenska bolag? 

 

 Vilka bakomliggande faktorer är det som påverkar årsrapporters storlek och 
struktur? 

Ursprungstankarna om vilken metod som skulle användas kom från Beattie et 

al. (2008) artikel om förändring i engelska företags årsrapporter åren 1964-

2004. I och med att Beattie et al. (2008) artikel gav oss inspiration att skriva 

om det här ämnet, föll det sig även naturligt att följa artikelns metod. Beattie et 

al. (2008) valde att göra en innehållsanalys där innehållet främst undersöktes i 

sidantal i årsrapportens delar men även mer djupgående om grafer och dess 

innehåll. Det gjordes i enlighet med en checklista som Beattie et al. (2008) 

utgick ifrån vid datainsamlingen. Vi valde att följa samma mönster genom att 

göra en innehållsanalys med en checklista. Dock utan att gå in djupare in på 

grafernas betydelse som Beattie et al. (2008) gjorde, då det skulle vara för 

resurs-och tidskrävande. Därmed valde vi att fokusera på den del av Beattie et 

al. (2008) undersökning som främst berörde sidantal och storleksförändring. 

Första frågan vi hade var en bred fråga. Vi ville se mer generellt hur mycket 

årsrapporterna förändrats och vilka delar som bidragit mest. Det krävde en 

bredare mer generell checklista snarare än studien utförd av Beattie et al. 

(2008) som var mer djupgående med fokus på grafer.  
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Efter insamlingen av data, matades den in och analyserades i Excel. Det 

resulterade i tabeller där medelvärden räknades ut baserat på de 25 undersökta 

bolagen, vilket sedan mynnade ut i diagram och tabeller som illustrerade 

förändringen över elvaårsperioden. 
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4. Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet presenteras. Presentationen av resultatet syftar till att 

återge vad som kom fram under innehållsanalysen och vilka förändringar som skett under 

åren som gått. 

Resultatet presenteras i den ordningen som arbetsgången för innehållsanalysen 

har skett. Sidantal presenteras först för att sedan följas av den naturliga 

uppdelningen av den ej-lagstadgade delen och den lagstadgade delen. Sedan 

följer det samma mönster som tidigare nämnt med ytterligare indelning samt 

årets resultat, bilder och hållbarhetsredovisningen i årsrapporterna. Ordningen 

valdes främst för att göra presentationen av resultat i en logisk ordning men 

även för att behålla en kontinuitet från metodavsnittet. 

4.1. Sidor 

Diagram 1. Den totala fördelningen i årsrapporter.  
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Diagram 1 visar den procentuella totala fördelningen av årsrapporter år för år i 

procent. Delarna som finns med i diagrammet är lagstadgad del, tomt 

utrymme, hållbarhetsredovisning, vision/strategi/mål/framtid, VD och 

styrelseordförandes brev och övrig ej-lagstadgad information. Som det kan ses 

i diagrammet har den procentuella fördelningen i årsrapporter varit relativt 

liknande år för år. Den största förändringen från 2004 till 2014 kan ses i 

hållbarhetsredovisningen och den plats den tillåts ta i den ej-lagstadgade 

informationen. Hållbarhetsredovisningen ökade sin proportionerliga plats från 

8 % år 2004 till 14 % år 2014. Den lagstadgade delen befinner sig runt 50 % 

alla år med skiftningar från 50-58% mellan 2004-2014. Det tomma utrymmet 

har varit konsekvent runt 8 % av åren med vissa skiftningar mellan 6-9 % 

mellan 2004-2014. VD-brevet och vision/mål/strategi/framtid har tagit en 

relativ liten plats av årsrapporterna med ett ungefärligt värde på 2 % respektive 

3-4 %. Den övriga ej-lagstadgade informationen har fått se en minskning i 

plats då de år 2004 utgjorde 28 % av totala årsrapporten vilket sedan har 

sjunkit enda fram till år 2014 då det låg på 22 %.   
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Diagram 2. Alla delars förändring i antal sidor 

I diagram 2 presenteras ett multipelt linjediagram. Diagrammet visar 

översiktligt hur förändringen ser ut för alla delar (och utrymmen) i antal sidor 

var för sig. Totalt sett ökar alla sex delar i antal sidor från 2004 till 2014 d.v.s. 

lagstadgade delen, tomma utrymmet, hållbarhetsredovisningen, avsnittet för 

vision/strategi/mål/framtid, VD och styrelseordförandes brev samt övrig ej-

lagstadgad information. Den lagstadgade delen utgör den största andelen sidor 

genom alla år och visas således högre upp än de resterande delarna. 

Det tomma utrymmet i årsrapporterna år 2004 var avrundat lika stort som 

hållbarhetsredovisningen år 2004, där det tomma utrymmet var 7,74 sidor och 

hållbarhetsredovisningen var 7,68 sidor. Den övriga ej-lagstadgade 

informationen är den näst största delen i antal sidor i genomsnitt i årsrapporter 

genom åren. Delen utgörs av mellanskillnaden av det övriga benämna delarna 

och det totala antalet sidor. Över åren som har gått därefter har det tomma 

utrymmet ökat men inte i samma takt som hållbarhetsredovisningen. Som det 

kan observeras i diagrammet (2) har hållbarhetsredovisningen dragit ifrån det 

tomma utrymmet, även fast båda har ökat.  
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Ett liknande scenario har skett mellan linjen för avsnittet för 

vision/strategi/mål/framtid och linjen för VD och styrelseordförandes brev. 

År 2004 låg båda komponenterna nära varandra i antal sidor, 2,72 för den 

förstnämnda och 2,32 för den senare. VD och styrelseordförandes brev har 

varit mer eller mindre konstant över hela mätperioden medan avsnittet för 

vision/strategi/mål/framtid relativt har ökat i en högre grad, vilket kan 

observeras för år 2014.   

 

Tabell 2. Procentuell förändring (se bilagor) 

Tabell 2 (se bilaga 2) visar på de procentuella förändringarna i de variabler som 

har mätts år för år. Utöver variablernas procentuella förändring kan även den 

totala procentuella förändringen utläsas från år 2004 till 2014 för varje variabel. 

Det kan även utläsas i den procentuella ökningen eller minskningen över alla 

variabler för varje år, syftet är att visa vilka år som har gett mest ökning 

procentuellt över alla komponenter i rapporten.  

Över den totala förändringen har hållbarhetsredovisningen ökat mest med 

163,80 % mellan 2004 till 2014. Den del som ökat minst är VD och 

styrelseordförandes brev som ökat 20,69 % mellan 2004- 2014. Den totala 

mängden sidor har ökat 53,88 % under 2004-2014.  

Åren som det skett flest antal ökningar bland åren är mellan 2005 till 2009. 

2005 var den genomsnittliga procentuella ökningen som mest, tilltagandet var 

då 15,04 %. Efter det avtog den procentuella genomsnittliga förändringen 

varje år fram till 2010. Det enda året då den procentuella genomsnittliga 

förändringen låg på negativt var 2011 då genomsnittet låg på -0,39 %. Därefter 

låg det procentuella genomsnittet jämnt hela vägen fram till 2014 på ungefär 1 

%. 
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Diagram 3. Förändring lagstadgad och ej-lagstadgad information i sidor. 

Diagram 3 visar förändringen och skillnaden i förändring för den lagstadgade 

och ej-lagstadgade delen i årsrapporten. År 2004 var den ej-lagstadgade delen 

på 39 sidor (38,7) medan den lagstadgade delen låg på 46 sidor (45,92). Utöver 

det är utvecklingen relativt jämn fram tills 2009 förutom en minskning år 2005 

i den lagstadgade delen. 2009 var den lagstadgade delen på 69 sidor (68,76) och 

den ej-lagstadgade delen på 53 sidor (53,44). 2010 och framåt ser utvecklingen 

relativt motsatt ut. För varje år den lagstadgade delen minskar ökar den ej-

lagstadgade delen och vice versa. Det mönstret är tydligt fram tills 2014 då 

sidantalen för ej-lagstadgade delen hamnade på 60 sidor (59,68) och 72 sidor 

(71,76) för den lagstadgade delen. 
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Diagram 4. Den totala fördelningen av lagstadgad information. 

Diagram 4 visar den proportionerliga fördelningen för den lagstadgade delen i 

årsrapporter enbart. I delen ingår förvaltningsberättelse, noter och övrig 

lagstadgad information. Den största delen under alla år (2004-2014) består av 

noterna som 2004 utgör 58 % och sedan 2014 avslutas på 57 %. Noterna 

varierar allt mellan 53 % år 2012 upp till 61 % 2005. Förvaltningsberättelsen är 

delen som tagit näst mest plats. 2004 låg den på 30 % och avslutas sedan 2014 

på 33 %. Förvaltningsberättelsen har varierat mellan 24 % år 2005 upp till 40 

% år 2012. Den övriga delen som har minst utrymme i den lagstadgade delen 

har varit den övriga informationen. År 2004 befann den sig på 13 % för att 

sedan 2014 hamna på 9 %. Där emellan har det skett variationer med allt från 

7 % 2012 till 15 % 2005.  
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Diagram 5. Förändring av den lagstadgade delen och fördelningen av dess komponenter. 

För beräkning av antal sidor lagstadgad del i årsrapporter har bestämda delar 

valts ut som ingår för att skapa den totala lagstadgade delen. Delarna är 

förvaltningsberättelsen i sidor, noter i sidor samt övrig lagstadgad information 

som involveras under avsnittet för finansiell information i företagens 

årsrapporter. 

Den lagstadgade delen har flest sidor av alla delar genom alla år, varpå den har 

ökat varje år från genomsnittet på 46 (45,92) sidor år 2004 fram till 72 (71,76) 

sidor år 2011 där den nådde sin topp. Det är en procentuell ökning på 56,27 

%. Den största procentuella ökningen införträffade mellan 2004 och 2005, där 

ökningen uppgick till 18,73 %. Sidantalet steg då från 45,92 sidor år 2004 till 

54,52 sidor år 2005. 

Från 2011 sjönk antalet sidor för varje år och hamnade år 2014 i genomsnitt 

på 72 (71,76) sidor. Som mest sjönk antalet sidor i genomsnitt för den 

lagstadgade delen mellan 2012 och 2013. Minskningen uppgick till -4,34 %, där 

sidantalet för år 2012 var 77,36 och år 2013 låg på 74,00 i genomsnitt.  

I diagram 5 kan det utläsas att linjen de första tre åren (2004-2007) stiger i en 

relativt konstant nivå. Över de fyra åren ökar den lagstadgade delen i sidor 

procentuellt med 44,34 %. Efter 2007 kan det observeras att tillväxtakten av 
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den lagstadgade delen i antal sidor avtar men fortfarande ökar till och med 

2009. Ökningen över dem två åren är 3,74 %. Tillväxttakten efter 2009 fram 

till 2011 tilltar, vari ökningen över de två åren uppgår till 12,92%. De sista tre 

åren efter 2011 fram till 2014 minskar den lagstadgade delen totalt med -8,19 

%. 

Diagram 6. Antal noter 

I diagram 6 illustreras antalet noter som de undersökta företagen hade i 

genomsnitt år för år. 2004 var antalet noter i årsrapporter i genomsnitt 40 

(40,04) stycken. År 2014 var antalet noter i genomsnitt 45 (45,8) stycken. Här 

kan det utläsas att mellan 2004-2005 ökade antalet noter i genomsnitt i 

årsrapporter, åren som följer är antalet mer eller mindre konstant genom hela 

mätperioden. Den största ökningen som har skett är mellan 2004-2005 där 

förändringen var 13,99 %. Utöver det har inga anmärkningsvärda skillnader 

hänt i mängden noter som företag väljer att presentera.  
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Diagram 7. Antal sidor med noter 

Linjediagrammet (diagram 7) visar på hur många sidor som i genomsnitt har 

handlat om noter i årsrapporter. Antalet sidor som i snitt behandlade noter i 

årsrapporter år 2004 var 26 (26,48) stycken. Sista året d.v.s. 2014 låg antalet 

sidor noter på 41 (41,12) sidor. Kurvan i det här diagrammet kan liknas vid 

den som presenterades i föregående diagram (diagram 6), dock med några 

undantag. Som det kan utläsas visar linjen på att mellan 2004-2005 ökar antalet 

sidor med noter i genomsnitt. Mellan 2005 och 2006 hålls antalet sidor med 

noter konstant för att sedan öka igen mellan 2006-2007. Antalet sidor med 

noter och antalet noter har således inte ett helt liknande mönster. Det kan 

emellertid uppmärksammas att fastän antalet noter hålls konstant 2005, ökar 

antalet sidor fram till 2007. Det talar för att antalet till trots ökar innehållet i 

varje not. En ökning i innehållet leder troligtvis till mer avancerade noter.  
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Diagram 8. Den procentuella fördelning och förändringen av den ej-lagstadgade delen.   

Diagram 8 visar på den proportionerliga fördelningen över alla år i den ej-

lagstadgade delen. Sidantalet för den ej-lagstadgade delen har ökat under 2004-

2014. Som tydligt visas har den övriga ej-lagstadgade informationen fått ta 

störst plats under alla år. 2004 låg den på 67,1 % av hela ej-lagstadgade delen, 

för att sedan nästkommande år, sjunka drastiskt till 53,7 %. Resterande år 

pendlar den övriga ej-lagstadgade informationen mellan 50,3% - 59,8 % fram 

till 2014 då den slutade på 53,3 %.  

Hållbarhetsredovisningen är den del som tar näst mest plats procentuellt sett. 

År 2004 upptog den 19,8 % av hela den ej-lagstadgade delen. Fram till år 2005 

ökade andelen avsevärt då den låg på 30,3 %. Efter det var den 

proportionerliga fördelningen relativt konstant runt 30 % men undantag för en 

svacka 2006 då hållbarhetsredovisningen sjönk till 25,9 %. Siffran landade 

2014 på 33,9% av totalen.  

Utöver de två har även VD och styrelseordförandes brev och 

Vision/Strategi/mål/Framtid tagit en liten del av det totala sidantalet. 

Vision/Strategi/Mål/Framtid startade 2004 på 7 % av totala ej-lagstadgade 

delen för att sedan 2005 pendla upp till 9,1 %. Där låg utvecklingen kvar med 
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vissa små variationer under årens gång för att till slut stanna på 8 % 2014. VD 

och styrelseordförandes brev är den del som startat 2004 på 6 % för att sedan 

endast se en ökning 2005 till 6,8 %. Därefter sjönk den successivt fram till 

2014 då de slutligen hamnade på 4,7 %. 

 

Diagram 9. Hållbarhetsredovisningens förändring i sidor. 

I diagram 9 presenteras hållbarhetsredovisningens förändring i antal sidor 

mellan 2004 och 2014. Det som ingick för beräkning inom 

hållbarhetsredovisning var; miljöavsnittet, avsnittet för det sociala 

ansvarstagandet, samt bolagstyrningen exklusive sidor med namn och bilder 

för styrelseledamöterna samt ersättningspolicy.   

Av alla delar i årsrapporterna är hållbarhetsredovisningen den del som har ökat 

i störst takt mätt i procent. Från 2004 till 2014 har hållbarhetsredovisningen 

procentuellt ökat med 168 % i antal sidor. Från ett genomsnitt år 2004 på 7,68 

sidor till ett genomsnitt år 2014 på 20,26 sidor. Med undantag för år 2011 och 

år 2012 har hållbarhetsredovisningen ökat i antal sidor varje år under hela 

mätningsperioden.  Den största procentuella ökningen mellan ett år var från 

2004 till 2005, där den procentuella ökningen var 39,06 %. Vidare var den 
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största procentuella minskningen under ett år mellan 2010 och 2011 på -4,14 

%.  

För diagram 9 kan det observeras att linjen stiger i en mer eller mindre 

konstant takt de första åren, d.v.s. mellan 2004 och 2008. Efter 2008 ökar 

fortfarande hållbarhetsredovisningen i antal sidor, men inte i lika hög takt som 

de tidigare åren. Ökningen sker fram till år 2010, det kan sedan observeras att 

genomsnittet antalet sidor hållbarhetsredovisningen sjunker fram till 2012. 

Efter 2012 fram till 2014 (ändpunkten av mätperioden), upptar den årliga 

ökningen av hållbarhetsredovisningen i antalet sidor likt takten mellan åren 

2004 och 2008. 

 

 

 

Diagram 10. Bolag med separata hållbarhetredovisningar. 

I diagram 10 presenteras andelen av bolagen som har haft en separat 

hållbarhetsredovisning. Diagrammet illustrerar hur många procent av de 

undersökta bolagen som har producerat en hållbarhetsredovisning avsides från 

sin årsrapport år för år. I diagrammet kan det observeras att under hela 

mätperioden sjunker antalet bolag i procent som har en separat 

hållbarhetsredovisning under mätperioden. Andelen procent som producerar 

en separat hållbarhetsredovisning ökar således under hela mätperioden. 

2004 var det 68 % av de 25 undersökta bolagen som inte hade en separat 

hållbarhetsredovisning och det var 32 % som hade en separat 

hållbarhetsredovisning. Fram till 2008 var det majoriteten som inte hade en 

avskild hållbarhetsredovisning. Efter 2008 till och med 2014 (mätperiodens 

slut) är det fler bolag procentuellt som har en separat hållbarhetsredovisning 
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än bolag som inte har det. År 2014 är det 72 % av de undersökta bolagen som 

har en hållbarhetsredovisning avsides från sin årsrapport och 28 % som inte 

har en avskild hållbarhetsredovisning. 

 

 

Diagram 11. Förändring av hållbarhetsredovisning och årets resultat över tid 

I diagram 11 illustreras förändringen av hållbarhetsredovisningen i antal sidor 

på den vänstra Y-axeln och årets resultat (MSEK) i miljoner kronor på den 

högra Y-axeln. År 2004 var det genomsnittliga resultatet 4 680,3 MSEK hos de 

25 undersökta bolagen, samma år låg hållbarhetsredovisningen i genomsnitt på 

7,68 sidor. Fram till 2006 ökade båda parametrarna, hållbarhetsredovisningen 

uppgick då till genomsnitt 12,72 sidor d.v.s. en ökning på 65,63 %. Årets 

resultat ökade år 2006 till 8 144,1 MSEK, en ökning på 74,01%. De 

efterföljande två åren fortsätter hållbarhetsredovisningen att öka, dock kan det 

observeras att årets resultat sjunker i genomsnitt. Från 2006 till 2008 minskar 

det genomsnittliga årets resultat med -78,11 %, år 2008 var resultatet i 

genomsnitt 4 572,4 MSEK. Under 2006-2008 ökar hållbarhetsredovisningen 

med 26,26 %, år 2008 var antalet sidor hållbarhetsredovisning i snitt 16,06.  

Från 2009 till 2014 stiger och minskar det genomsnittliga resultatet var annat 

år. Hållbarhetsredovisningen stiger dock under de åren, men undantag för åren 

2011 och 2012. År 2014 var årets resultat i genomsnitt 7 048,1 MSEK och 

sedan 2004 har årets resultat ökar procentuellt med 50,59 %. Samma år (2014) 
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var antal sidor hållbarhetsredovisning i genomsnitt 20,26 sidor och har sedan 

2004 ökat med 163,80 %.  

Korrelationstestet (se tabell 3 i bilagan) visar på att korrelationen mellan 

hållbarhetsredovisning i antal sidor och årets resultat (MSEK) inte är 

signifikant på en 95 % -säkerhetsnivå.  

 

 

Diagram 12. Förändring VD och styrelseordförandes brev och Vision/Strategi/Mål/Framtid i 

sidor. 

Avsnittet för Vision/Strategi/Mål/Framtid har haft en relativt konstant linje i 

diagram 12 under hela mätperioden, med undantag för år 2009. År 2004 var 

genomsnittet i antal sidor för den delen 3 (2,72) sidor. 2014 var låg 

genomsnittet på 5 (4,8) sidor, vilket visar på en procentuell ökning på 76,47 %.  

Linjen för VD och styrelseordförandes brev har även den en relativt konstant 

linje genom hela mätperioden. Men visar ändå på en procentuell förändring i 

form av en ökning på 20,69 % från 2004 till 2014. År 2004 var sidantalet för 

den delen i genomsnitt 2 (2,32) sidor och år 2014 var det 3 sidor (2,8). 
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Diagram 13. Förändring övrig ej-lagstadgade information i sidor. 

Den övrigt ej-lagstadgade informationen består av den informationen i 

årsrapporter som bolagen har i den ej-lagstadgade delen men som inte har 

uppmätts i den här studien. Linjen i diagram 13 har gått både upp och ner 

under åren. År 2004 bestod den övriga ej-lagstadgade informationen i 

genomsnitt av 26 (25,98) sidor. År 2005 sjönk antalet sidor till 19 (18,9) men 

ökade året efter d.v.s. 2006 till i genomsnitt 29 (29,36) sidor. Vidare visar linjen 

på att den gick upp och ned, för att slutligen hamna på i genomsnitt 32 (31,82) 

sidor år 2014. Totalt ökade den övriga ej-lagstadgade informationen i sidor 

med 22,48 %. 
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4.2. Bilder 

 

Diagram 14. Förändring bilder totalt.  

Diagram 14 visar på den mängd bilder som förekommer i årsrapporter räknat 

till antal. Det totala antalet bilder låg i genomsnitt år 2004 på 97 bilder (97,32). 

Det ökade sedan till 2005 då totala bildantalet låg på 109 bilder (109,32). Sedan 

flackade utvecklingen av ett år för att 2006 hamna på 109 bilder igen (108,64). 

Utvecklingen ökade efter det och pekade uppåt. Det fortsatte i fyra år till 2010 

då antalet bilder hamnade på 139 bilder (139,48). Återigen flackade 

utvecklingen av 3 kommande åren för att sista året skjuta upp i höjden igen 

och hamna år 2014 på 143 bilder (142,80). Från 2004 fram till 2014 har det 

genomsnittliga totala bildantalet i årsrapporterna ökat med 46,73 %. 
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Diagram 15. Fördelning av informativa och ej-informativa bilder. 

Diagram 15 visar separat på fördelningen mellan informativa bilder och ej-

informativa bilder i antal i årsrapporter. De informativa bilderna har börjat 

2004 på 36 bilder (35,64). Den siffran ökade 2005 till 42 bilder (42,44). Året 

efter flackade det av för att sedan öka konstant fram till år 2010 då bildantalet 

hamnade på 55 bilder (54,68). Efterföljande minskade antalet informativa 

bilder stadigt varje år enda fram till 2014 där det till slut hamnade på 49 bilder 

(49,04). Från 2004 till 2014 har det genomsnittliga informativa bildantalet i 

årsrapporterna ökat med 37,6 %.  

De ej-informativa bilderna startade år 2004 på 60 bilder (60,28). Utefter det 

ökade det konstant med undantag för år vid år 2006 då antalet flackade och 

hamnade på 66 bilder (65,92). Till slut hamnade det år 2014 på 93 bilder 

(92,88). Från 2004 till 2014 har det genomsnittliga ej-informativa bildantalet i 

årsrapporterna ökat med 54,08 %. 

Procentuellt har de ej-informativa bilderna ökat 43,83 % mer än vad de 

informativa bilderna har ökat mellan åren 2004-2014.   
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5. Analys 

I det här avsnittet analyseras och diskuteras de resultaten som presenterades i föregående 

kapitel och kopplar det till tidigare forskning och teorier. 

Första frågan som vi ställde oss i frågeställningen var huruvida det skett en 

förändring i årsrapporter och dess storlek sedan 2004. Efter att ha undersökt 

totalt 275 årsrapporter från 25 bolag kan vi konstatera att vi ser en klar ökning 

i årsrapporternas storlek och innehåll. Den generella ökningen av sidor har 

ökat med 53,88 % mellan 2004 och 2014. I jämförelse med Beattie et al. (2008)  

kan det urskönjas att mönstret kan tyckas fortgå från tidigare forskning. 

Beattie et al. (2008) konstaterar att en ökning i sidantal skett mellan 1964-2004 

med 288 %. Trenden med årsrapporter som ökar i sidantal fortsätter således 

efter Beattie et al. (2008) studie. Dock kan det konstateras att ökningen har 

avtagit i fart.  

De två delarna som påverkar den generella ökningen är antalet ord och bilder. 

Ordantalet ökar med 44,20 % och bildantalet med 46,73%. En relativt jämn 

fördelning som talar för att det troligtvis finns flertalet förklaringar till 

förändringen. Främst på grund av de olika teorier som har använts för tidigare 

forskningsresultat. Teorierna är legitimitetsteorin, media agenda setting-teorin 

och impression management. Bildernas ökning kan tänkas vara en följd av att 

ledningen vill ge ut en attraktiv, tilltalande årsrapport i enlighet med 

impression management. Ökningen i ordantalen ligger troligtvis till följd av att 

ledningen i företag, dels på grund av händelser som IFRS, lagenligt tvingas att 

öka mängden text men också på grund av ett ökat krav från samhället på 

innehåll och tydlighet enligt legitimitetsteorin. 

Som nämnt har storleken på årsrapporterna ökat mellan 2004-2014. Då ställs 

frågan hur strukturen på årsrapporten ser ut och om förändringen är mer 

påtaglig på vissa områden än andra. Rent strukturellt har det skett vissa 

förändringar genom åren. Den procentuella fördelningen av en årsrapport har 

inte sett helt lika ut mellan 2004 och 2014. Även fast fördelningen är relativt 

likartad genom hela mätperioden, finner vi att hållbarhetsredovisningen givits 

en större procentuell andel av den ej-lagstadgade delen.  

Tittar vi på strukturen över enbart den lagstadgade delen har det inte skett 

några drastiska förändringar i den procentuella fördelningen. 

Förvaltningsberättelsen tillåts marginellt mer utrymme till kostnad av den 

övriga lagstadgade informationen. Den andra drastiska förändringen var 2005 
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då noterna tog mer plats på bekostnad av främst förvaltningsberättelsen. Den 

förändringen har sin förklaring i införandet av IFRS 2005. 

5.1. IFRS 

I den teoretiska referensramen nämns införandet av IFRS år 2005 som en 

faktor vilket kan ha påverkat årsrapporternas storlek under det året. I studien 

finner vi att införandet av IFRS påverkade årsrapporterna från 2004 till 2005. 

Det som kan ses är att den lagstadgade delen i årsrapporter ökar med 18,73 % 

under de åren. Antalet sidor med noter ökar med 25,68 % de åren och är mer 

eller mindre konstant efter 2005 fram till mätperiodens slut (år 2014). 

Lönnqvist (2011) nämner att skillnaden vid införandet av IFRS år 2005 i 

jämförelse med innan var att bolagen blev tvungna att rapportera mer noter, 

vilket ökade komplexiteten och storleken i årsrapporten. Som det illustrerades 

i diagram 6 finner vi att antalet noter i årsrapporter ökar år 2005 med ca 14 % 

och den nivån behålls relativt stående genom resterande av mätperioden.  

Enligt Rowbottom och Lymer (2010) kan ökad volym av information spåras 

till information overload, som nämndes i den teoretiska referensramen. 

Morunga och Bradbury (2012) argumenterar att IFRS (i Nya Zeeland) har lett 

till en signifikant ökning av information, där konsekvensen för det kan leda till 

information overload för intressenterna. Det kan även stärkas i IASBs 

självmedvetenhet om att det är problematiskt med för omfattad lagstadgad del 

i årsrapporter. Det kan bekräftas i och med deras förfrågan till ICAS och 

NZICA att ta fram lösningar för att reducera informationen. Eftersom 

införandet av IFRS även mynnade ut i ökad information för de uppmätta 

bolagen i Sverige kan det relateras till att risken för information overload i de 

svenska årsrapporterna finns och bör beaktas.   

 

 

 

 

 



43 

 

5.2. Hållbarhetsredovisning/CSR-rapportering 

Undersöks enbart den ej-lagstadgade delen blir det påtagligt vilken plats 

hållbarhetsredovisningen har och hur den har ökat. 2004 bestod den ej-

lagstadgade delen av 19,8 % och övrig information av 67,1 %. År 2014 erhåller 

hållbarhetsredovisningen 33,9 % av all ej-lagstadgad information och den 

övriga frivilliga delen enbart 53,3 %. 

Den del som är mest påtaglig förändringsmässigt är hållbarhetsredovisningen 

som under åren har ökat med 163,8 %. Det kan tänkas vara en av de stora 

bidragande faktorerna till den ökning i ord som nämndes tidigare och även 

den ökningen hos den ej-lagstadgade delen. Förklaringarna till den drastiska 

förändringen kan bero på diverse orsaker.   

Barkemeyer et al. (2009) finner att medias rapportering av hållbarhetsfrågor 

har ökat sedan 1990, och att efter 2001 ökar tillväxttakten ytterligare av 

rapporteringen. Som nämnts i den teoretiska referensramen kan medias 

bevakning av ett område inverka på samhällets uppfattning av det området. 

Utifrån legitimitetsteorin antas det att ledningen använder årsrapporter som ett 

verktyg för att legitimera deras aktiviteter och svara på kraven från samhället. 

Således kan bolagens ökade hållbarhetsredovisning vara på grund av medias 

tilltagande av rapportering om hållbarhetsfrågor. 

Vidare leder det till att samhället och eventuellt även andra intressenter kräver 

en viss moralisk motprestation av företag. Företag kommer då vilja öka sin 

legitimitet och främst i formen av hållbarhetsredovisning. Enligt Deegan 

(2002) finns det omfattande forskning som talar för att social och miljömässig 

information är ett sätt för företag att legitimera sina olika 

verksamhetsområden.  De vill visa samhället att de agerar inom de moraliska 

ramarna som sätts i samhället och därför har hållbarhetsredovisningen ökat. 

Deegan (2002) visar på olika motiv till varför företagsledningar vill legitimisera 

sina företag. En av anledningarna är att legitimering utförs för att stävja den 

bild som media uppmålar. 

Det som gör det hela ännu mer tydligt är det faktum att vid undersökningen 

om vilka som ger ut separata hållbarhetsrapporter ökade även den andelen 

från 32 % år 2004 till 72 % år 2014. Det är talande då trots alla separata 

hållbarhetsrapporter ökade ändå hållbarhetsredovisningen i årsrapporter en 

betydande del. Tschopp & Huefner (2015) talar om hållbarhetsredovisning 

och hur viktig del den kommer att vara för årsrapporter i framtiden, den 
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kommer snarare ses som en standardiserad del i årsrapporters struktur. Den 

informationen i kombination med utvecklingen hållbarhetsredovisningen haft, 

både i årsrapporter och utanför, talar för att hållbarhetsredovisningen troligtvis 

kommer ta ytterligare plats i framtiden.  

Utöver det anser Sandberg och Holmlund (2015) att ökad 

hållbarhetsredovisning i sig också är ett bevis för impression management. Det 

får oss att tro att det föreligger flera förklaringar till varför 

hållbarhetsredovisningen ökat markant där impression management kan vara 

ett av dem.  

En annan förklaring kan tänkas är att finanskrisen påverkade hur företag valde 

att redovisa sitt CSR-arbete. Enligt Pinto et al. (2014) och García-Benau et al. 

(2013) kunde kopplingar göras mellan finanskrisen och mängden av 

rapporterad CSR. Efter analys av resultatet (se diagram 11 och tabell 2) kan vi 

dock konstatera att det inte finns någon koppling mellan ett företags resultat 

och hur mycket hållbarhetsredovisning som finns i årsrapporten för noterade 

svenska bolag. Hållbarhetsredovisningen ökar i jämn takt förutom åren 2011-

2012 vilket ej kan kopplas till de finansiella upp och nedgångar företagen känt 

av. Det styrker snarare det faktum att den främsta bakomliggande orsaken tros 

vara legitimitetsteorin eller impression management. 

 

5.3. Finanskrisen/Den ekonomiska situationen 

Ett av de större mönstren vi hittade var det faktum att före 2009 låg 

sidökningen i en relativt jämn stigande trend för både den lagstadgade delen 

och den ej-lagstadgade delen. Efter det årtalet kunde ett tydligt mönster 

urskiljas att om den lagstadgade delen ökade minskade den ej-lagstadgade 

delen. Efter 2009 ökade alltså den lagstadgade delen och den ej-lagstadgade 

delen sjönk för att sedan vända 2012. Att den lagstadgade delen ökar de första 

åren efter 2009 kan vara ett bevis på att IASB genom IFRS förpliktade bolagen 

att offentliggöra mer väsentlig information för att återfå förtroendet från 

användarna av den lagstadgade delen (Al. Zoubi & Al. Zoubi 2012). Vid 

osäkerheter efter kriser argumenterar Al. Zoubi och Al. Zoubi (2012) att det 

användarna behöver är mer offentliggjord information för att minska graden 

av tvivel gentemot bolagen. Därför kan det vara en av orsakerna till att den 

lagstadgade delen i genomsnitt ökar de första åren efter 2009. 
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Vidare kan vi se att de år där störst förändring sker är åren 2005-2009. Där 

ökningarna i avtagande fart har en total genomsnittlig förändring från 15,04 % 

till 4,96 % (Se tabell 1). Det här fenomenet har troligtvis sin förklaring i det att 

finanskrisen utspelades mellan 2007-2009. Spekulerar vi kan det ses som 

företag efter finanskrisen väljer att vara försiktigare i val av utformningen av 

årsrapporter. Företag har troligtvis tappat mycket av det förtroende som 

byggts upp hos intressenterna vilket gjorde att de med större försiktighet väljer 

innehållet i rapporterna. Werhane et al. (2011) beskriver i sin forskning att 

intressenters förtroende till företag dalade markant efter finanskrisen. Det gör 

det rimligt att anta att så även var fallet i Sverige. Det leder till en situation där 

företag möjligtvis insåg att det inte var rätt tillfälle att öka information av den 

ej lagstadgade varianten. 

Det tyder på ett beteende där en sorts försiktighet kan ha funnits bland de 

drabbade företagen efter finanskrisen. Företagen verkar vilja fokusera mer på 

den lagstadgade informationen och är noggrannare med att öka informationen 

i den ej-lagstadgade delen. Eftersom det inte verkar finnas något mönster 

mellan hållbarhetsredovisningen och företagens finansiella situation är det 

lättare att anta att företagen ser den lagstadgade delen som en viktigare 

komponent att lägga fokus på efter en finansiell kris. Avsnittet om 

Vision/Mål/Strategi/Framtid har fått ta relativt liten plats i den ej-lagstadgade 

delen av årsrapporterna men hade 2009 en ökning i drygt 29 % vilket gav de 

en procentuell andel i årsrapporten på 10,2 %. Även det här kan tyckas ge ett 

tecken på att fokus skiftas inte bara mot de mer lagstiftade siffrorna men även 

mot att försäkra intressenter om att framtiden är säker. Företagen har en bra 

strategi som kommer leda dem genom den finansiella instabilitet som råder. 

Allt som allt kan det konstateras att vid finansiellt svåra situationer råder en 

bristande tro på företagen från intressenter. Det gör att företagen vill återställa 

sin legitimitet hos intressenterna, allt enligt Brown & Deegan (1998) och 

legitimitetsteorin. Hur företag väljer att återställa sin legitimitet verkar dock 

variera då det finns tecken på att både CSR, lagstadgade delen och 

Vision/Mål/Strategi/Framtid kan ha använts i legitimeringssyfte.   
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5.4. Bilder 

Hittills har vi kommit fram till att årsrapporter ökar i volym i form av antal 

sidor och ord. Förutom de parametrarna finner vi även att antal bilder i 

årsrapporter totalt ökar från 2004 till 2014 med 46,74 %. Beattie et al. (2008) 

bedömer att bilder i årsrapporter ökar med 100 % mellan 1964-2004 i 

Storbritannien. Relaterat till det kan det argumenteras att trenden med det 

ökade bildantalet i årsrapporter fortsätter efter 2004 i Sverige.    

Vi kan även komma fram till som tidigare nämnt att informativa bilder och ej-

informativa bilder ökar i antal över mätperioden 2004-2014. En intressant 

tidpunkt att diskutera är efter år 2006. Åren som följer tenderar de ej-

informativa bilderna att öka i en relativt markant nivå till skillnad från de 

informativa bilderna som minskar de åren. I och med att de ej-informativa 

bilderna fortsätter att öka och de informativa bilderna i genomsnitt hålls 

konstant, går det att se ett mönster. Det mönstret i sig kan sedan relateras till 

impression management. Vari bilder i årsrapporter ses som ett impression 

management-verktyg för att göra rapporterna mer visuellt tilltalande (Beattie et 

al. 2008).  

Således kan det argumenteras att det finns spår av impression management i 

resultaten, där vi hittar att de ej-informativa bilder stiger i högre takt än det 

informativa bilderna i årsrapporterna. 
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6. Slutsats 

I det här avsnittet kommer fokus ligga på att besvara de frågeställningar som ställts med 

hjälp av det resultat som framkommit och den analys som har gjorts. Utöver det kommer 

även en slutsats dras om uppsatsens bidrag och hur vidare forskning skulle kunna gå till 

väga.  

Fokus för den här uppsatsen ligger främst på att kartlägga de eventuella 

förändringar som skett i noterade svenska bolags årsrapporter över en elva 

årsperiod (2004-2014). Inspirationen för det här kommer från Beattie et al. 

(2008) som efterfrågar att liknande undersökningar bör utföras i andra länder. 

I kombination med det är forskningsområdet relativt outforskat i Sverige, 

vilket lämnar ett kunskapsgap. Utöver förändringen är målet även att försöka 

slå fast varför eventuella förändringar skett och vad bakomliggande orsaker 

kan tänkas vara. Det mynnade ut i två frågeställningar. Den första: 

Hur har årsrapporter förändrats i storlek och struktur från 2004 till 2014 bland noterade 

svenska bolag? 

Som nämnt i analysen har årsrapporter förändrats i storlek och struktur från 

2004-2014. Det kan konstateras att årsrapporter för svenska noterade bolag 

ökar i storlek mätt i sidor, ord och bilder. Ingen av de undersökta bolagens 

årsrapporter minskar eller är oförändrade sett till de nämnda parametrarna 

mellan 2004-2014. Ett problem med det är att det kan leda till information 

overload, varpå om trenden fortsätter i samma takt kan fallet vara ett faktum. 

Särskilt med IASBs medvetenhet om att det finns ett problem med att 

applicering av IFRS leder till ökad information i årsrapporterna. 

Utöver att besvara huruvida det skett en förändring i storlek har strukturen 

även förändrats. Även om skillnaden inte är lika drastisk kan ändå slutsatsen 

dras att en viss förändring har skett. Strukturen överlag är relativt oförändrad 

förutom i den ej-lagstadgade delen. Däri har hållbarhetsredovisningen har 

tillåtits mer plats under åren. Vi finner att hållbarhetsredovisningen i helhet 

nästan fördubblat sin plats i årsrapporter.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ökning har skett i årsrapporter i 

form av ökat antal sidor, ord och bilder. Fördelningen och strukturen ser 

relativ jämn ut förutom hållbarhetsredovisningen som tillåtits mer plats, vilket 

även återspeglas av det faktum att hållbarhetsredovisningens sidantal har ökat 

över åren. Resterande delar har även stigit men i en relativt jämn takt.  
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Vilka bakomliggande faktorer är det som påverkar årsrapporters storlek och struktur? 

Den här frågan söker svar på vilka bakomliggande motiv det är som kan ha lett 

till att årsrapporter förändras i storlek och struktur. En av de tydligaste 

orsakerna som hittas är införandet av IFRS 2005. Det mynnade ut i att 

sidantalet noter märkbart ökar och även att antalet noter ökar. Efter det 

årsskiftet är förändringen både i sidantal och i antal noter näst intill obefintlig 

för resterande år. Det gör att slutsatsen kan dras att IFRS påverkade 

förändringen av den lagstadgade delen på samma vis som Malthus och 

Bosman (2014) kommer fram till. 

Hållbarhetsredovisningen är den del i årsrapporter som har ökat mest.  

Främsta anledningen till den här ökningen grundar sig i att ledningen för 

utformningen av årsrapporterna söker att legitimera deras prestationer för att 

möta samhällets krav. Samhällets uppfattning av hållbarhet kan ha förstärkts 

av media som bidrar genom en ökning av rapportering kring hållbarhetsfrågor. 

Kraven på mer ingående hållbarhetsredovisning höjs och gör att företag måste 

rapportera utförligare. Det faktum att de undersökta bolagen som erbjuder 

separata hållbarhetsredovisningar har fördubblats genom åren i takt med ökad 

information i årsrapporterna om hållbarhetsredovisning stärker den slutsatsen. 

Bilder är också något som ökar genom mätperioden. Av det ökar de ej-

informativa bilderna i högre grad än de informativa bilderna efter 2006. 

Främsta orsaken till den här förändringen tros baseras från teorin om 

impression management. Företag vill göra rapporterna mer visuellt tilltalande. 

Impression management uttrycker sig då i det här fallet via bilder främst men 

kan även spåras i CSR-rapporteringen som ett exempel. Det förklarar även den 

stigande klyftan som uppstår mellan informativa bilder, t.ex. grafer och ej 

informativa bilder. Intressenter tilltalas mer av visuellt behagliga bilder.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det förklarar de förändringar som 

sker under de senaste tio åren. De mest framträdande är teorin om media 

agenda setting-teorin som är underliggande till legitimitetsteorin och teorin om 

impression management. De förklarar beteendet och tänket som företag har 

när de utformar en årsrapport. Utöver det finns det händelser såsom 

finanskrisen och införandet av IFRS som orsaker till de förändringar som 

skett.  
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6.1. Uppsatsens bidrag 

Den här studien kartlägger årsrapporters förändringar över tid mellan 2004 

och 2014 för svenska noterade bolag och syftar på att finna möjliga orsaker till 

varför årsrapporterna har förändrats. Vi finner ingen tidigare forskning inom 

ämnet som utfört studien i Sverige. Således bidrar uppsatsen med en relevant 

kartläggning om hur årsrapporters innehåll och struktur för svenska noterade 

bolag förändras och vad de bakomliggande orsakerna är. Det ger en rimlig 

prognos på hur årsrapporter i Sverige kommer att se ut i framtiden samt vad 

det kan tänkas finnas för motiv och orsaker som kan leda till förändringar i 

årsrapporter. Följaktligen kan det även hjälpa intressenter vara mer kritiska till 

hur årsrapporter är strukturerade och hur företags tankegångar går vid 

skapandet av årsrapporter. Intressenter kan se att företag resonerar olika vid 

upprättandet av årsrapporter och att det inte alltid gynnar är i deras intresse.  

6.2. Förslag till vidare forskning  

Uppsatsen baserar sin undersökning på svenska noterade bolag. Som tidigare 

forskare nämner, skulle det vara av intresse att göra en kartläggning på andra 

länder som ännu inte har blivit undersökta. Relaterat till det skulle det vara 

intressant att studera hur årsrapporter för mindre bolag i Sverige förändras 

över tid och jämföra det med årsrapporter från stora noterade svenska bolag. 

I och med att vi syftar på att kartlägga hur årsrapporter förändras ur ett 

helhetsperspektiv kan det vara av intresse för framtida forskning att fokusera 

på specifika delar eller komponenter som t.ex. hållbarhetsredovisning. Således 

kan komponenten mer specifikt kartläggas, där orsakerna bakom förändringen 

av den grundligare kan synliggöras. 
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Tabell 2. Procentuell förändring. 
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Tabell 3. Korrelationstest hållbarhetsredovisning i sidor och årets resultat (MSEK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


