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Sammanfattning
Bakgrund: Redovisningen är inte längre enbart en teknisk angelägenhet utan intresset för
att uppnå kunskap om de samhälleliga faktorerna som påverkar redovisningen har ökat.
Samhällsutvecklingen har lett till ett ökat krav på öppenhet i redovisningen vilket i sin tur
har lett till mer kontrollerad redovisning. Med en ökad reglering följer dock problem med
efterlevnaden av rekommendationerna.

Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva utvecklingen av rekommendationer för årsre-
dovisningen genom att undersöka vilken genomslagskraft Redovisningsrådets rekommen-
dationer har och hur företagen tillämpar rekommendationerna. Vi ämnar även undersöka
hur företagen idag förhåller sig till öppenhetsbegreppet samt hur företagen ställer sig till
standardsättning.

Avgränsningar: Studien är avgränsad till att omfatta företag som är börsnoterade vid OM
Stockholmsbörsen. De årsredovisningar som har studerats är från utvalda år under 1990-
talet.

Genomförande: Genom att studera valda företags årsredovisningar har vi undersökt hur
företagen tillämpar Redovisningsrådets rekommendationer och vilka upplysningar de läm-
nar. För att validera informationen i årsredovisningar och för att besvara frågeställningarna
om standardsättning och öppenhet har vi också genomfört intervjuer med företagsrepre-
sentanter.

Resultat: I studien har framkommit att företagsrepresentanterna anser att standardsättning
är nödvändig, framför allt ur jämförelsehänseende. Företagen tillämpar under hela under-
sökningsperioden också Redovisningsrådets rekommendationer och lämnar i stort sett de
upplysningar som krävs. Detta gäller samtliga undersökta rekommendationer utom RR 8
där upplysningarna genomgående är bristfälliga. Rörande upplysningskraven i RR 6 kunde
viss fördröjning urskiljas. I undersökningen konstaterades att företagen inte hade lämnat
samma information om standards inte funnits, vilket innebär att reglerad öppenhet fordras.
När det gäller definitionen på öppenhet sträckte sig svaren från att uppfylla rapporterings-
kraven till att inte dölja någonting. Syftet med öppenhet är enligt företagsrepresentanterna
exempelvis att möjliggöra jämförelser mellan företag.

Nyckelord
Årsredovisning, utveckling, genomslagskraft, standardsättning, Redovisningsrådets re-
kommendationer, öppenhet, Peter Jederström
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1 Inledning
et här inledande kapitlet presenterar vår studie och dess bakgrund.
Kapitlet börjar med en presentation av bakgrunden till studien,
följt av en problemdiskussion som mynnar ut i ett antal frågeställ-

ningar och ett syfte. Vidare beskrivs gjorda avgränsningar och vilken mål-
grupp vår studie vänder sig till. Slutligen visas en disposition över rappor-
tens utformning.

1.1 Bakgrund
Tekniken med framställandet av årsredovisningar har en lång historia, men
det är först på 1900-talet som sambandet mellan redovisning och företagens
organisation i aktiebolagsform gjort att redovisningstekniken har gått fram-
åt. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick aktiemarknaden sitt
genombrott, vilket förde med sig att det ställdes helt nya krav på företagens
redovisning. Eftersom handeln med värdepapper efterhand ökat har det
medfört ett behov av att tillgodose dem som agerar på aktiemarknaden med
tillräcklig och likvärdig information. Det ökade informationsflödet från fö-
retagen till intressenterna skapade även ett behov av att informationen
kontrollerades, vilket gjorde att forskare i början av 1900-talet började söka
efter gemensamma redovisningsprinciper. (Samuelsson 1991) Under 1920-
talet blev de första redovisningsprinciperna accepterade i USA. Även lag-
stiftningens utveckling började under denna period. Det verkliga startskot-
tet var börskraschen i USA år 1929, vilket förde med sig att det på 1930-
talet infördes en omfattande federal lagstiftning. (Mathews & Perera 1996)
Mathews & Perera (1996) har sammanfattat den anglosaxiska1 redovis-
ningens utveckling under 1900-talet i figur 1 som illustreras på nästa sida.

I figuren visas hur alternativa redovisningssätt successivt har begränsats
under de senaste 100 åren. I början av århundradet hade redovisare och fö-
retagsledningen stor handlingsfrihet vad gäller sättet att presentera infor-
mation. Handlingsfriheten har sedan successivt minskat, först genom ac-
cepterandet av GAAP2 och senare genom utvecklingen av lagar och stan-
dards. Den allt mer omfattande lagstiftningen och behovet av redovisnings-
standards har resulterat i en mer kontrollerad omgivning för moderna redo-

                                                
1 Till den anglosaxiska redovisningstraditionen hör länder som USA, England och Australien. Sverige
tillsammans med länder som Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland tillhör den kontinentala redovis-
ningstraditionen. (Artsberg 1992)
2 GAAP står för General Accepted Accounting Principles.

D
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visare med färre alternativ för att hantera det ökade antalet händelser.
(Mathews & Perera 1996)

Antal

möjliga

alternativ

            1900         1995
Figur 1: Effekterna av redovisningsutvecklingen under 1900-talet.
Källa: Mathews & Perera 1996 (s.30) Egen omarbetning

I Sverige tog redovisningsutvecklingen fart år 1895 då kravet på revisor i
aktiebolag för första gången infördes i svensk aktiebolagslagstiftning (Sa-
muelsson 1991). Kreuger-kraschen år 1932 fungerade som en väckarklocka
i Sverige då, erfarenheter från Kreuger-bolagen, bland annat ledde till att
krav på koncernredovisning infördes år 1944. Under 1950- och 1960-talet
började utvecklingen mot en öppnare redovisning successivt växa fram,
främst i de stora börsbolagen. Förnyandet av bokförings- och bolagslag-
stiftningen i mitten av 1970-talet ledde till att kraven på den ekonomiska
informationen ökade. När sedan Bokföringsnämnden instiftades år 1976
bekräftades det att redovisning inte längre bara var en angelägenhet mellan
företagen och dess ägare. Nu blev företagens externa informationsgivning
en samhällelig angelägenhet också i vårt land. (Samuelsson 1991)

Artsberg (1992) såg i sin studie, av redovisningsnormerna mellan åren
1957 och 1991, att det skett stora förändringar i ekonomin de senaste årti-
ondena. Förändringarna har, enligt Artsberg (1992) främst skett genom en
utökning och en globalisering av kapitalmarknaden. Detta har tagit sig ut-
tryck genom att det tillkommit nya finansieringsformer och genom att star-
ka fusionstrender samt företagsförvärv nu sträcker sig långt över de natio-
nella gränserna. Även nya politiska strömmar mot allt fler marknadslös-
ningar och avregleringar har synts. Förändringarna har gjort att företagens
behov av extern finansiering ökat och att företagens intressenter blivit allt
fler. (Artsberg 1992)

Möjlighet till individuell tolkning av redovisningshändelser
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Omvärldsförändringarna har påverkat företagens redovisning. Globalise-
ringen har lett till att problemen med olika redovisningsprinciper mellan
länderna, kulturella skillnader, politiska skillnader och andra samhälleliga
problem har aktualiserats. Det har också gjort att det idag finns fler intres-
segrupper än tidigare som påverkar redovisningens utveckling. De som till-
handahåller kapital åt företagen behöver relevant och tillförlitlig informa-
tion för att bestämma var investeringar skall göras. (Knutsson 1996) Flera
studier har exempelvis visat att det externa perspektivet blivit allt viktigare
till följd av att företagens behov av extern finansiering ökat (Artsberg
1992). När företag bedriver verksamhet på internationella marknader och
har utländska finansiärer, kunder och konkurrenter är det viktigt att årsre-
dovisningarna är jämförbara. Detta gör att kravet på enhetlig och öppen
redovisning ökar för att relevanta jämförelser skall kunna göras mellan fö-
retag i olika länder. Kravet på öppen redovisning tillgodoses nu inte endast
genom lagstiftningens krav utan även genom att professionella grupper,
staten och andra organ utarbetar normer för god redovisning. (Jönsson
1985) EU-kommissionen har exempelvis beslutat att alla börsnoterade fö-
retag i unionen måste gå över till IASC:s redovisningsprinciper före år
2005. (Dagens Industri 2001-02-15)

Det faktum att det med tiden blivit allt fler intressenter som har synpunkter
på hur redovisningsskyldigheten ska utföras och att företagen strävar efter
att, så långt det är möjligt, tillgodose alla dessa samtidigt, har lett till att det
har blivit svårt för företagen att överblicka och systematiskt ordna normer-
na. Det har också medfört svårigheter för företagen att uppfylla alla nor-
mer. (Jönsson 1985)

1.2 Problemdiskussion
Det är tydligt att redovisningen inte längre bara är en teknisk angelägenhet,
en stor del av forskningen har allt sedan mitten av 1970- talet betonat redo-
visningen som ett samhälleligt fenomen och intresset för att uppnå kunskap
om de samhälleliga faktorerna som påverkar redovisningen har ökat allt
mer. (Artsberg 1992)

”Accounting is a social system much like language and law. As such, it tends to evolve by
adapting to its environment…”

Truebloodrapporten 1973 i Jönsson (1985) s.11
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Den här utvecklingen kan vi exempelvis finna hos Tweedie i Mathews &
Perera (1996) som anser att redovisningsstandarderna påverkas av ekono-
miska händelser, egenintresse, spridning av idéer samt historiska och inter-
nationella händelser. Enligt Nobes och Parker (1998) påverkas ett lands
redovisning av politiska, sociala och kulturella faktorer. Redovisningen är
inte heller längre bara av intresse för revisorer. I många länder har allt fler
yrkesgrupper, förutom revisorerna, börjat involvera sig i standardsättnings-
processen. (Mathews & Perera 1996) Mathews & Perera (1996) har illustrerat
några av de krafter som påverkar redovisningens utformning idag.

Figur 2: Påverkande krafter vid val av redovisningsutformning.
Källa: Mathews & Perera 1996 (s.31) Egen omarbetning

När vi under vår utbildning har studerat redovisning, har vi lärt oss att se
redovisningen ur ett tekniskt perspektiv, men när vi, inför uppsatsen, börja-
de läsa in oss på området fann vi att det även finns ett samhälleligt per-
spektiv att se redovisningen ur. Det här väckte vårt intresse att inrikta stu-
dien mot detta perspektiv. När ett samhälleligt perspektiv antas betonas vis-
sa egenskaper i redovisningen. I fokus kommer problem med kulturella
skillnader, samhälleliga processer, komplexiteten med olika intressenter
och internationella skillnader. Forskare som antar detta perspektiv intresse-
rar sig för redovisningens normbildning och reglering. (Artsberg 1992) Vi
ämnar att i denna uppsats undersöka hur normbildningen avspeglar sig i
företagens handlingar. Den del i Mathews & Pereras (1996) bild ovan, om
de påverkande krafterna på redovisningens utformning, som vi alltså kom-
mer att koncentrera oss på att undersöka är hur redovisningsstandarderna
påverkar utformningen av företagens externa redovisning.

Accepterade redovisnings
principer

Internationell
utveckling

Historisk ut-
veckling

Rättspraxis

Lagstiftning

Val av redovisnings-
utformning

Kulturella
faktorer

Skatte-
myndigheten

Redovisnings
standards

Referensram
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Vår utgångspunkt har varit Artsbergs (1992) avhandling om normbildning
och redovisningsförändringar. Artsberg (1992) har i sin avhandling haft ett
samhälleligt perspektiv då hon har studerat redovisningsnormerna, utgivna
av FARs redovisningskommitté mellan åren 1957 och 1991 och föränd-
ringarna i dessa över tiden. I studien antas att olika samhälleliga faktorer,
exempelvis ekonomiska, politiska samt sociala faktorer, påverkar normer-
nas utveckling. I studien ställs en tes upp om att redovisningen kan ses som
ett samhälleligt fenomen. Tesen lyder att om redovisning är ett samhälleligt
fenomen bör redovisningen förändras då samhället förändras. Studien visar
på att inställningen till redovisningens principer har förändrats och att den-
na förändring kan relateras till förändringar i samhällsekonomin. Den visar
dessutom på att ekonomiska och politiska faktorer har betydelse för redo-
visningsförändringarna. De stora förändringarna vi sett i ekonomin de se-
naste årtiondena har påverkat redovisningen, vilket har kunnat ses på
normbildningen där många nya rekommendationer getts ut. (Artsberg
1992) Redovisningsrådet3 har exempelvis de senaste tre åren gett ut närma-
re trettio stycken rekommendationer. (Rundfelt 1999)

Artsberg (1992) har alltså avgränsat sig till att studera de normer som getts
ut av FARs redovisningskommitté och förändringarna i dessa. Eftersom
studien endast berör resultatet av normbildningsprocessen behandlar den
initieringsfasen vid utgivandet av normer. Det studien däremot inte be-
handlar är hur normerna mottas av företagen, vilken genomslagskraft de
utarbetade normerna verkligen får och hur de används av företagen. (Arts-
berg 1992) Med en ökad reglering i form av fler rekommendationer och
ändrade normer kan det nämligen följa problem med efterlevnaden
(Mathews & Perera 1996). Det som enligt Mathews & Perera (1996) är av-
görande för vilken genomslagskraft nya rekommendationer och standards
kommer att få är i vilken utsträckning de nya rekommendationerna accepte-
ras av berörda parter och om de har stöd i lagen. Acceptansen är beroende
av faktorer som rekommendationens tydlighet, riktlinjer för implemente-
ring, öppenheten i standardsättningsprocessen, klara mål med standardsätt-
ningen och aktieägarnas deltagande. Bristfälligheter i dessa faktorer kom-
mer att leda till problem med acceptansen. (Mathews & Perera 1996) De
första frågeställningarna som vi anser vara intressanta att undersöka är hur
                                                
3 Redovisningsrådets uppgift är att ge ut rekommendationer som rör publika företag i Sverige. Rekom-
mendationerna skall överensstämma med internationella standards. Härmed menas att de så långt som
möjligt skall följa IASC:s standards. IASC (International Accounting Standards Committee) är en inter-
nationell organisation som arbetar för att företags externa finansiella rapporter skall vara jämförbara oav-
sett i vilket land företaget bedriver verksamhet. Detta gör de genom att ta fram internationella redovis-
ningsstandards.
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företagen ställer sig till standardsättning, vilken genomslagskraft Redovis-
ningsrådets rekommendationer har samt hur företagen tillämpar dem. Vi
ämnar även studera hur genomslagskraften och tillämpningen har föränd-
rats.

Det ökade intresset för att studera redovisningsförändringar ur ett sam-
hällsperspektiv är en följd av problematiken med att tekniskt förändra re-
dovisningen. Många gånger finns det en skillnad mellan vad normgivarna
önskar och vilka rekommendationer normgivarna lyckas få igenom. Studier
visar att det är svårt att föreslå regler och få gehör för dem om de inte
stämmer överens med företagens krav. De senaste årtiondernas samhälls-
förändringar med globaliseringen, fusionstrender och det ökade antalet in-
tressenter har gjort att redovisningen blivit mer komplicerad dels för att
olika regelsystem konkurrerar med varandra och dels för att informations-
behovet har ökat. (Artsberg 1992)

Idag finns inte något helt accepterat internationellt regelverk för redovis-
ning utan olika system konkurrerar med varandra. Två starka krafter är det
amerikanska regelverket GAAP och EG:s direktiv. Dessa regelverk syftar
till att utveckla regler för ett avgränsat geografiskt område. IASC som är en
privat organisation, arbetar däremot för att få fram regler som syftar till att
harmonisera hela världens redovisning. (Rundfelt 1999) I Sverige har vi två
motverkande krafter som påverkar normbildningen, å ena sidan den inter-
nationella utvecklingen med dragning mot den anglosaxiska traditionen, å
andra den inhemska lagstiftningen med dragning mot den kontinentala tra-
ditionen. Även om det alltså finns ett regelverk är det ibland svårt att få fö-
retag att följa det i praktiken. Ännu mer problematiskt blir det då det råder
oenighet om redovisnings syfte och om olika redovisningslösningar. (Arts-
berg 1992)

Med ett ökat antal intressenter blir den externa rapporteringen allt viktigare.
Det gäller för företagen att försöka tillgodose intressenternas informations-
behov eftersom årsredovisningen är den enda information om verksamhe-
ten som vem som helst garanterat får ta del av. Det här leder dock också till
att den externa redovisningen samtidigt blir mer komplex eftersom den
måste försöka tillgodose alla intressenters intressen. (Artsberg 1992) Den
ökade komplexiteten tillsammans med den nya årsredovisningslagen som
trädde i kraft 1 januari år 1996 har gjort att kravet på öppenhet har ökat. I
årsredovisningslagen 2 kap 3 § anges att: ”balansräkningen, resultaträk-
ningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild
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av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande
bild skall ges, skall tilläggsupplysningar lämnas”. Den engelska termen för
utgivande av redovisningsinformation är disclosure, vilket vi har valt att
översätta med ordet öppenhet. Begreppets användning kan variera i omfatt-
ning. I sin bredaste användning betyder det utgivande av information, me-
dan exempelvis revisorer oftast definierar begreppet som utgivande av fi-
nansiell information om ett företags verksamhet i finansiella rapporter.
(Hendriksen & Van Breda 1992) En annan frågeställning som därför är in-
tressant att studera är vad öppenhet innebär för de olika företagen.

1.3 Frågeställningar
Ovanstående diskussion leder fram till ett antal frågeställningar som skall
belysa redovisningsutvecklingen ur ett samhällsperspektiv:

•  Hur ställer sig företagen till standardsättning?
•  Vilken genomslagskraft har Redovisningsrådets rekommendationer?
•  Hur tillämpar företagen Redovisningsrådets rekommendationer?
•  Vad innebär öppenhetsbegreppet för de olika företagen?

Eftersom vi skall undersöka redovisningens utveckling kommer studien
även att beskriva hur genomslagskraften och tillämpningen av Redovis-
ningsrådets rekommendationer har förändrats.

1.4 Syfte
Syftet med vår studie är att beskriva utvecklingen av rekommendationer för
årsredovisningen genom att undersöka vilken genomslagskraft Redovis-
ningsrådets rekommendationer har och hur företagen tillämpar rekommen-
dationerna. Vi ämnar även undersöka hur företagen förhåller sig till öppen-
hetsbegreppet samt hur företagen ställer sig till standardsättning.
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1.5 Avgränsningar
Eftersom vi skall beskriva utvecklingen av rekommendationer för årsredo-
visningen genom att studera vilken genomslagskraft Redovisningsrådets
rekommendationer har samt hur företagen tillämpar dem, har vi valt att en-
dast studera ett urval av svenska företag som är börsnoterade vid OM
Stockholmsbörsen. Vi antar att dessa företag generellt redovisar mer in-
formation om hur de har upprättat årsredovisningen, än företag vars aktier
inte handlas på börsen. De börsnoterade företagen har också, genom att de
har skrivit under noteringsavtalet från OM Stockholmsbörsen, krav på sig
att redovisa viss information. I Noteringsavtalets punkter om informations-
skyldighet står att: ”Information som i inte oväsentlig grad är ägnad att på-
verka värderingen av bolagets noterade fondpapper får inte annat än i sär-
skilda fall lämnas på annat sätt än genom offentliggörande.”
(http://www.om.se 2001-03-06) Dessutom åtar sig de börsnoterade företa-
gen, genom OM Stockholmsbörsens inregistreringskontrakt, att följa lagen
samt Redovisningsrådets rekommendationer (Rundfelt 1996). Kravet att
följa Redovisningsrådets rekommendationer infördes i avtalet år 1995
(http://www.om.se 2001-05-17).

Av börsbolagen har vi valt att studera ett urval av de företag som berörs av
Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Vi har dock valt att inte under-
söka företag som förutom årsredovisningslagen berörs av speciallagar. Det
gör att banker, försäkringsbolag, investmentbolag och liknande företag inte
blir aktuella för vår studie. Dessutom har studien avgränsats till att endast
behandla vissa branscher, vilka beskrivs utförligare under urvalsavsnittet
2.4.2.

Den sista avgränsningen vi gjort är en tidsmässig avgränsning. Vi har valt
att studera företagens årsredovisningar från år 1991 och framåt. Anledning-
en till denna avgränsning är att Redovisningsrådet, som är utgivare av de
rekommendationer som vi skall studera, bildades år 1989. Dessutom var
ekonomin i början av 1990-talet på väg upp igen efter krisen i slutet av
1980-talet. Vi ansåg därför att det kunde vara passande att börja vid denna
brytpunkt.

1.6 Målgrupp
Uppsatsen riktar sig framför allt till personer med kunskaper inom redovis-
ning och redovisningsteori. Innehållet och begreppen i uppsatsen förutsätter
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ekonomiska högskolestudier, varför vi har valt att inte förklara grund-
läggande ekonomiska begrepp.

1.7 Disposition

1

2

3

4

5

Inledning

Metod

Referensram

Empiri och
analys

Slutsatser

I inledningskapitlet presenteras vår studie och dess
bakgrund. Detta mynnar ut i ett antal frågeställning-
ar och ett syfte. Sist presenteras avgränsningar, mål-
grupp och uppsatsens disposition.

Metodkapitlet beskriver vår syn på verkligheten och
vetenskapen. Vidare presenteras vårt tillvägagångs-
sätt och den kritik som kan riktas mot vårt tillväga-
gångssätt.

I referensramen ges den teoretiska förankringen till
undersökningen.

Empiri- och analyskapitlet består av den information
som vi samlat in genom vår granskning av årsredo-
visningar och av gjorda intervjuer samt en analys av
denna information.

I det här avslutande kapitlet redovisas våra slutsatser
från undersökningen av utvecklingen av rekommen-
dationer för årsredovisningen. Dessutom presenteras
våra egna reflektioner.
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2 Metod
i vill med detta kapitel beskriva vår syn på verkligheten och veten-
skapen samt vår forskarroll. Nedan kommer vi först att beskriva
hur vi förhåller oss till verkligheten. Efter detta redogör vi för hur

vi ser på och förhåller oss till vetenskaplig kunskap. Vi kommer sedan att
beskriva hur teori och empiri samspelar i vår uppsats och därefter förkla-
rar vi hur vi har gått tillväga för att besvara valda frågeställningar. Till
sist presenteras den kritik som kan riktas mot vårt tillvägagångssätt.

För att kunna förstå den kunskap som vår uppsats ger oss och andra läsare,
är det viktigt att vara medveten om och reflektera över vetenskapsteorin
och metodlärans innehåll. (Arbnor & Bjerke 1994) Det här är viktigt att
klargöra eftersom den valda metoden styr problemformuleringen, tillväga-
gångssättet samt senare även vilka resultat och slutsatser vi kommer fram
till.

2.1 Synsätt
För att kunna förklara, undersöka och förstå verkligheten måste vissa anta-
ganden göras om hur den är beskaffad och ser ut. Vår syn på verkligheten
utgörs av en bild av verkligheten, som enligt Arbnor & Bjerke (1994) be-
nämns, som en konkret determinerande process. Här ses samhället som en
organiskt framväxande process som är konkret till sin natur, men där de-
taljerna ständigt förändras. Vetenskapens, och framförallt vår uppgift som
forskare, blir då att kartlägga dessa konkreta relationer ur ett helhetsper-
spektiv. Forskning inom detta synsätt tar ofta formen av intervjuer samt
analys av dokumenterat material för att kunna beskriva de mönster som ob-
serveras över tiden. (Arbnor & Bjerke 1994) Denna syn på verkligheten
stämmer väl överens med vårt synsätt som forskare. Vi har för avsikt att
studera utvecklingen av rekommendationer för årsredovisningen ur ett
samhällsperspektiv genom att studera företagens årsredovisningar och att
komplettera detta med intervjuer.

I figur 3 på nästa sida illustreras sambandet mellan synsätt och undersök-
ningsområde. Samband skapas genom ett arbetsparadigm som fungerar
som en brygga av hjälpmedel och förbinder alltså ett synsätt med de
grundläggande föreställningarna (undersökningsområdet). Överrensstäm-
melse måste finnas mellan undersökningsområdet och arbetsparadigmet,

V
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vilket i sin tur måste stämma överens med synsättet. (Arbnor & Bjerke
1994)

Figur 3: Sambandet mellan synsätt och undersökningsområde.
Källa: Arbnor & Bjerke 1994 (s.31) Egen omarbetning

Med arbetsparadigm avser vi det arbetssätt som vi har byggt upp vår studie
kring. Arbetsparadigmet skall som nämnts fungera som den sammanbin-
dande länken mellan synsättet och undersökningsområdet. Vårt arbetssätt
kommer vi att beskriva under rubriken tillvägagångssätt, avsnitt 2.4. Un-
dersökningsområde definierar Arbnor & Bjerke (1994) som; ”Det verklig-
hetsfält mot vilket en kunskapare riktar sina kunskapande ambitioner”. Vi
ser vårt undersökningsområde som ämnet redovisning och om en snävare
definition görs, utvecklingen av rekommendationer för årsredovisningen.

2.1.1 Företagsekonomiska synsätt
Inom företagsekonomisk metodlära finns ett flertal synsätt eller angrepps-
sätt som gör antaganden om verkligheten. Tre av dem är: analytiskt synsätt,
systemsynsätt och aktörssynsätt (Arbnor & Bjerke 1994). De olika synsät-
ten överlappar delvis varandra, men i grunden finns det en klar skillnad
mellan aktörssynsättet och de båda andra synsätten.

Synsätt

Arbetsparadigm

Undersökningsområde

Metodlära
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         Analytiska synsättet
                       Systemsynsättet

                       Aktörssynsättet

                           Förklarande kunskap                        Förstående kunskap
           (positivism)    (hermeneutik)

Figur 4: Gräns mellan förklarande och förstående kunskap. Cirkeln illustrerar vår syn på verkligheten.
Källa: Arbnor & Bjerke 1994 (s. 62) Egen omarbetning

Vi anser att systemsynsättet speglar vårt sätt att se på verkligheten eftersom
vi betraktar den företagsekonomiska verkligheten som beroende av oss
forskare och behandlar verkligheten som om den vore systematiskt upp-
byggd. Detta betyder att vi godtar och tar hänsyn till att den har såväl ob-
jektiva som subjektiva sidor. Systemsynsättet, liksom det analytiska syn-
sättet, antar att det existerar en objektiv verklighet (eller åtminstone objek-
tivt tillgänglig). Dock utgår detta synsätt ifrån att den är uppbyggd på ett
annorlunda sätt. Enligt systemsynsättet antas verkligheten vara uppbyggd
av komponenter som i många fall är ömsesidigt beroende av varandra. En
annan skillnad är att det inom systemsynsättet söks efter samband som på-
verkar systemet som helhet medan det analytiska synsättet söker efter kau-
salsamband. (Arbnor & Bjerke 1994) Då redovisningen i vår studie stude-
ras utifrån en samhällelig ansats antas att olika intressenter är ömsesidigt
beroende av varandra och påverkar utvecklingen. Detta eftersom sättet på
vilket företagen redovisar inte bara får betydelse för företagen utan sam-
hället och redovisningspraxis påverkas också, varför systemsynsättet speg-
lar vårt sätt att se på verkligheten.

Vårt valda perspektiv leder dock till att vi även behöver vidga vårt sätt att
se på verkligheten till att även omfatta de antaganden om verkligheten som
aktörssynsättet gör. Aktörssynsättet skiljer sig markant från de övriga två
synsättens antagande om en objektiv, och av oss oberoende, verklighet.
Den verklighet som detta synsätt antar innebär att den inte är oberoende av
oss utan existerar som en social konstruktion. Verkligheten betraktas då
som bestående av ett flertal verklighetsbilder som delas av en större eller
mindre grupp av människor. (Arbnor & Bjerke 1994) Vi ser i vår under-
sökning redovisningen som ett samhälleligt fenomen, vilket gör att vi ser
redovisningen som en social konstruktion i vilken vi är delaktiga.

Vårt förhållningssätt
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2.2 Vetenskapligt förhållningssätt
Med vetenskapliga förhållningssätt avses hur forskaren ser på och förhåller
sig till vetenskaplig kunskap. Idag finns en mängd vetenskapliga förhåll-
ningssätt, två av dem är positivismen och hermeneutiken. Skillnaden mel-
lan dem illustreras delvis i figur 4 i föregående avsnitt 2.1.1. Positivismen
utgår från en absolut kunskap som ideal, medan hermeneutiken relativiserar
kunskapen. Positivismen försöker beskriva och förklara, medan hermeneu-
tiska studier söker en helhetsförståelse. (Eriksson & Wiedersheim-Paul
1997)

Positivismen bygger på 1700-talets naturvetenskapliga framsteg och de
centrala tankarna inom positivismen är att det existerar en verklighet som
det går att få vetskap om genom iakttagelser. Ett i strikt mening positivis-
tisk förhållningssätt bygger på formell logik och fakta som är resultatet av
mätningar. Forskningsresultatet skall inte på något sätt kunna påverkas av
forskarens personliga åsikter. Uppfattningen att en forskare skall vara ob-
jektiv kommer också från positivismen. Utifrån forskningsresultaten kan en
teori bildas med vars stöd olika hypoteser kan testas. (Eriksson & Wieder-
sheim-Paul 1997)

Ordet hermeneutik kan översättas med ”tolkningskonst” eller
”tolkningslära” och kan sägas vara positivismens motsats. Ett hermeneu-
tiskt förhållningssätt försöker söka en helhetsförståelse och målet med
forskningen är att förstå (Lundahl & Skärvad 1999). Hermeneutisk metod
innebär alltså att en person, exempelvis forskaren, genom tolkning försöker
förstå en annan persons handlingar och här antas inte att forskaren skall
kunna stå oberoende vid sidan av det han studerar. Förståelsen påverkas av
forskarens förkunskaper och för hermeneutiker är det till och med en förut-
sättning att forskaren har en förförståelse för forskningsobjektet. (Eriksson
& Wiedersheim-Paul 1997) I detta perspektiv får neutraliteten och möjlig-
heten till en opartisk lösning stå tillbaka, vilket leder till att det ställs högre
krav på forskarens självinsikt. Detta eftersom vår förmåga att förstå har sin
grund i våra egna självtolkningar. (Molander 1988)

De båda förhållningssätten positivism och hermeneutik är varandras ytter-
ligheter och inga eller väldigt få forskare ansluter sig till enbart en av dessa.
De flesta ligger någonstans mitt i mellan även om ytterligheterna alltid fö-
rekommer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997)
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Vår syn på ovanstående förhållningssätt är att vi som forskare har influen-
ser från de båda skolorna. Vi anser oss vara positivister i den bemärkelsen
att syftet med uppsatsen är att beskriva utvecklingen av rekommendationer
för årsredovisningen under en tidsperiod genom att undersöka hur företa-
gen tillämpar valda rekommendationer. Vi är dock medvetna om att vår
förförståelse för ämnet och för undersökningsproblemen kommer att på-
verka de resultat vi kommer fram till, eftersom våra kunskaper gör att vi
medvetet eller omedvetet tolkar den information vi får fram på ett visst sätt.
Detta gör att det även finns hermeneutiska drag i vår undersökning. Denna
förförståelse ser vi dock inte som en nackdel, utan snarare som en fördel,
då våra förkunskaper kan komma till användning vid lösning av undersök-
ningsproblemen. Till exempel bildar våra kunskaper från kurser under ut-
bildningstiden, framför allt inom redovisning, en bas att stå på när vi tar oss
an vårt undersökningsområde.

2.3 Vetenskapligt angreppssätt
Vetenskapliga angreppssätt används för att skilja på olika antaganden om
hur teori och empiri samspelar. Inom forskningen används ofta angrepps-
sätten induktion och deduktion. I ett induktivt resonemang kommer slutsat-
serna från vad som upptäckts genom studier av fenomen. Utifrån skilda fe-
nomen i verkligheten ansluter forskaren sig till mer generella teorier eller
modeller. I ett deduktivt resonemang kommer slutsatserna från de uppställ-
da förutsättningarna. Utifrån en teori formas hypoteser, som är testbara på-
ståenden om verkligheten, och resultatet kommer sedan fram genom logis-
ka samband. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997)

Nästan alla redovisningsteorier använder såväl deduktiva som induktiva
resonemang. Den deduktiva metoden har främst till uppgift att utveckla
normativa redovisningsteorier, medan den induktiva metoden används för
att konstruera positivistiska4 redovisningsteorier, se figur 5. (Elling 1998)

                                                
4 Elling (1998) sätter ”likhetstecken” mellan deskriptiva och positivistiska redovisningsteorier. När vi i
detta avsnitt beskriver att vi är positivister avses inte att vårt förhållningssätt till vetenskaplig kunskap är
positivistiskt. Här menas istället att vi genom att beskriva utvecklingen av rekommendationer för årsredo-
visningen ur ett samhällsperspektiv kommer fram till, enligt Elling (1998) benämnda, positivistiska redo-
visningsteorier.
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                      Redovisningsteorier
Normativ redo-

visningsteori
Positivistisk re-
dovisningsteori

Vetenskapliga Deduktion x (x)
metoder Induktion (x) X

Figur 5: Sambandet mellan redovisningsteori och vetenskapliga metoder. Cirkeln illustrerar vårt an-
greppssätt

Källa: Elling 1998 (s. 31) Egen omarbetning

Normativa redovisningsteorier är vägledande teorier. De ger upplysning om
hur den bästa årsredovisningen ”bör” utarbetas i förhållande till en given
målsättning. Positivistiska redovisningsteorier går ut på att beskriva, förkla-
ra och förutsäga företeelser i redovisningspraxis. Sedan 1970-talet har den
deskriptiva redovisningsteorin utvecklats till en positivistisk forskning som
försöker förklara varför redovisningspraxis utvecklar sig som den gör. De-
skriptiva redovisningsteorier har generellt haft till uppgift att fastställa gäl-
lande redovisningspraxis. (Elling 1998)

Positivistiska redovisningsteorier är, enligt Elling (1998), som huvudregel
induktiva, men innehåller också deduktiva element, till exempel vid val av
forskningsprojekt då forskaren ofta använder teorier och litteratur för att
ringa in undersökningsområdet. Detta beror enligt Artsberg (1992) på att ett
rent induktivt angreppssätt inte är möjligt för att det skulle innebära att vi
observerar något utan någon som helst kunskap. Även om positivistiska
redovisningsteorier strävar efter att beskriva och förklara verkligheten så
värdefri som möjligt, föregås den av ett val av en given problemställning.
Uteslutandet av alternativa val gör att även deduktiva inslag finns i under-
sökningen. (Elling 1998).

Positivistiska och normativa redovisningsteorier är båda nödvändiga och
teorierna är också komplement till varandra. Positivistiska redovisningsteo-
rier ger insikt i var redovisningspraxis befinner sig och om det finns ett be-
hov av förändringar. Normativa teorier ger upplysning om vilka ändringar
som bör företas. (Elling 1998) Enligt Mathews & Perera (1996) har positi-
va och normativa teorier olika mål, men skillnaden mellan dem är inte all-
tid helt klar.

”[T]he distinction between normative and positive theory is sometimes subtle, and it is not
at all unusual to see the same theoretical constraints interpreted as either normative or po-
sitive depending on the researcher’s specific needs. In other words, a theory is not inhe-

X
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rently normative nor positive but can be either depending on the way in which the theory is
used.”

Butterworth, Gibbins & King i Mathews & Perera 1996, (s. 62)

Vi har, som vi beskrev i inledningskapitlet, valt att beskriva utvecklingen
av rekommendationer för årsredovisningen ur ett samhälleligt perspektiv.
Det här ställningstagandet påverkar vårt val av angreppssätt. De forskare
som ser problemet ur en teknisk synvinkel söker efter bättre redovisnings-
lösningar till ett givet problem. Han eller hon försöker då utveckla olika
lösningar, ofta med en deduktiv metod. Ur denna synvinkel kommer fors-
karen, enligt Elling (1998), fram till normativa redovisningsteorier. Om
forskaren däremot har en samhällelig synvinkel försöker han eller hon att
beskriva rådande redovisningspraxis genom att studera hur redovisningen
praktiskt går till hos de utvalda företagen. Det här angreppssättet leder fram
till positivistiska redovisningsteorier. (Elling 1998) Studier av denna ka-
raktär har enligt Artsberg (1992) inte förekommit i stor utsträckning, varför
vi blev än mer intresserade av att genomföra vår studie. Vi har i vår under-
sökning beskrivit utvecklingen av rekommendationer för årsredovisningen
genom att undersöka vilken genomslagskraft utvalda rekommendationer
från Redovisningsrådet har fått och hur företag tillämpar dem. Genom un-
dersökningen har vi fått en bild av hur dessa rekommendationer används i
valda företag. Sett ur ett företags synvinkel är tillämpningen av rekommen-
dationer enbart en redovisningsteknisk angelägenhet. Men om, som i vårt
fall, en samhällelig ansats antas, kan de redovisningstekniska angelägen-
heterna få effekter på samhället.

Den här undersökningen leder då, enligt ovanstående resonemang, fram till
en positivistisk redovisningsansats. Syftet med den här typen av undersök-
ning är avbildandet, inte normerandet. (Artsberg 1992) Vår studie kan även
sägas vara positivistisk av den anledningen att vi söker efter ett sätt att be-
skriva existerande redovisningspraxis genom att bland annat undersöka hur
företagen ställer sig till standardsättning och vad öppenhetsbegreppet inne-
bär för företagen. Studien har också genomförts för att undersöka om det
finns ett behov av förändringar.

Forskning kring positivistiska redovisningsteorier är, vilket ovan nämnts,
som huvudregel induktiv (se figur 5) men innehåller även deduktiva inslag.
Vår studie har genomförts med ett induktivt angreppssätt av den anledning-
en att vi har fokuserat oss på att beskriva ett empiriskt fenomen, istället för
att testa en vald teori. Dock förekommer även inslag av deduktion då vi vid
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val av undersökningsområde uteslöt vissa områden som vi inte var intresse-
rade av. Undersökningen kan även sägas vara deduktiv av den anledningen
att vi till viss del utgått från Artsbergs (1992) avhandling när vi formulera-
de vårt problem.

2.4 Tillvägagångssätt

2.4.1 Ansats
Vid insamlandet av data till en undersökning kan olika ansatser föreligga.
Insamlandet kan exempelvis ske genom en kvalitativ eller en kvantitativ
undersökning. I kvalitativa undersökningar insamlas, analyseras och tolkas
data som inte meningsfullt kan kvantifieras, det vill säga uttryckas i siffer-
form. Vid kvantitativa studier å andra sidan uttrycks det insamlade materi-
alet i sifferform och informationen analyseras senare även kvantitativt.
Valet mellan att göra en kvalitativ eller en kvantitativ undersökning beror
på det valda problemområdet. (Lekvall & Wahlbin 1993)

Vår undersökning är en tidsseriestudie där vi undersöker hur rekommenda-
tioner för årsredovisningen har utvecklats över tiden. I en tidsseriestudie
analyseras data som avser olika tidpunkter och den kan vara både kvalitativ
och kvantitativ till sin karaktär (Lekvall & Wahlbin 1993). I vårt fall är en
tidsseriestudie lämplig eftersom vi ämnar studera utvecklingen över tiden.
Vårt syfte med undersökning är att beskriva utvecklingen av rekommenda-
tioner för årsredovisningen. Detta har genomförts genom att vi har studerat
hur utvalda företag ställer sig till standardsättning, hur de tillämpar valda
rekommendationer samt vad öppenhetsbegreppet innebär för företagen. Vi
har därför studerat företags årsredovisningar från undersökningsperioden
och gjort intervjuer med företagsrepresentanter för att validera informatio-
nen i årsredovisningarna och för att besvara vissa frågeställningar. Utifrån
vårt problemområde och våra valda frågeställningar var en kvalitativ tidsse-
riestudie att föredra, då ett mindre urval av företag gjordes och dessa stude-
rades djupare. Vårt insamlade material kan inte heller på ett meningsfullt
sätt presenteras i sifferform, eftersom variationerna på upplysningarna var
många både mellan företag och mellan åren.

2.4.2 Urval
Vi var i vår undersökning angelägna om att urvalet fick en sådan samman-
sättning att våra valda frågeställningar besvarades. Detta är ofta fallet i ex-
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plorativa undersökningar, liksom i undersökningar där en djupare analys av
ett litet antal undersökningsenheter föredras. Denna typ av urval benämns
enligt Lekvall och Wahlbin (1993) bedömningsurval. Med detta menas att
forskaren på förhand väljer ut de undersökningsenheter som utifrån upp-
ställda kriterier bedöms vara särskilt intressanta för undersökningen. (Lek-
vall & Wahlbin 1993) Då vi hade satt upp ett antal kriterier för de företag
som vi ville undersöka och eftersom vi vill göra en djupare analys av dessa,
var ett bedömningsurval att föredra i vår undersökning.

Inledningsvis sattes alltså ett antal kriterier upp för val av företag. Företa-
gen skulle vara aktiebolag och de skulle omfattas av aktiebolagslagen och
årsredovisningslagen. Vi uteslöt dock företag som, förutom aktiebolagsla-
gen och årsredovisningslagen, omfattas av speciallagar. Detta ledde till att
bland annat banker, försäkringsbolag och investmentbolag inte inkludera-
des i urvalet. Ett annat kriterium som var viktigt var att företagen skulle
vara noterade på någon lista vid OM Stockholmsbörsen under hela eller
delar av undersökningsperioden (1990-talet). Vi valde först och främst
bland de företag som var ”mest omsatta” vilket garanterade att företag i
olika branscher kom med i urvalet. Anledningen till detta val var också att
dessa företags aktier är föremål för stor handel, vilket gör det viktigt att in-
formationen till alla intressenter är tillförlitlig och likvärdig. De branscher
som på detta sättet kom att studeras är enligt Bolagsfaktas uppdelning
(www.bolagsfakta.se, 2001-03-05) följande branscher: data och IT, fastig-
het och bygg, handelsföretag, kemi och läkemedel, konsumentvaror och
varumärken, skogsindustri och verkstadsindustri. (se bilaga 1)

Vi valde också företag med olika antal anställda för att kunna göra jämfö-
relser och undersöka om storleken på företaget hade någon betydelse för
hur företagen tillämpar Redovisningsrådets rekommendationer och lämnar
de upplysningar som rekommendationerna kräver. Ett stort företag definie-
rade vi som företag som under år 1999 hade fler än 10 000 anställda och
som ett mindre företag benämndes företag med färre än 10 000 anställda.
Denna information om företagen kan ses i bilaga 1, där även respektive fö-
retags omsättning för år 1999 finns redovisad.

När vi valde ut företag började vi med att gå in på Dagens Industris hemsi-
da, www.di.se, 2001-03-05. Där finns företagen uppräknade efter vilken
lista de finns noterade på. Vi valde i första hand bland de företag som var
”mest omsatta” och bland de som för övrigt uppfyllde våra tidigare upp-
ställda kriterier. Därefter gick vi antingen till företagets hemsida, eller om



Metod

19

inte tillräckligt med information om noteringsår fanns där, sökte vi efter
den informationen hos Bolagsfakta. Vi sökte sedan på företagets hemsida
efter en kontaktperson att skicka vår förfrågan till. Detta ledde till att före-
tag med e-post adress till kontaktpersoner, eller företag där en e-post adress
till informationsavdelningen fanns, prioriterades. Därefter skickade vi en
förfrågan till 25 utvalda företag. Vi fick årsredovisningar från alla 25 före-
tag och valde sedan ut 16 företag av dessa som stämde överens med ovan-
stående kriterier och som gjorde att vi fick en till antalet någorlunda jämn
fördelning mellan branscherna. I fastighetsbranschen har dock enbart ett
företag studerats då endast ett passade in på våra uppställda kriterier.

Vi gjorde även ett urval bland Redovisningsrådets rekommendationer för
att välja vilka rekommendationer som vi skulle studera närmare. Urvalet
skedde efter vilka rekommendationer som varit mest debatterade under
tidsperioden. Vi använde tidskriften Balans och Rolf Rundfelts böcker5 för
att kunna urskilja vilka rekommendationer som debatterats under 1990-
talet. De rekommendationer vi valde ut var; RR 1:91 och RR 1:96 Kon-
cernredovisning, RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprinciper, RR 6
Redovisning av leasingavtal och RR 8 Redovisning av effekter av ändrade
valutakurser.

En anledning till att vi valde RR 1:91 var att det var Redovisningsrådets
första rekommendation. Även det faktum att den handlade om koncernre-
dovisningen, med alla dess konsekvenser, hade betydelse för valet. Orsaken
till att RR 5 valdes var att det, enligt Rolf Rundfelt (1994), är vanligt att
svenska företag byter redovisningsprinciper. Dock redovisas långt ifrån alla
så tydligt som det skulle kunna önskas. Rekommendationen innebar även
en väsentlig förändring i företagens sätt att redovisa byte av redovisnings-
principer, varför det var intressant att undersöka hur de anpassade sig till
denna. Orsaken till att leasingrekommendationen RR 6 valdes var att den
var mycket omdebatterad både före och efter den trädde ikraft. Debatten
stod kring att det blev nödvändigt att klassificera avtalen som antingen ope-
rationella eller finansiella. När det gällde rekommendationen om effekter
av ändrade valutakurser RR 8 bestämde vi oss för att studera denna då vi
läst Rolf Rundfelts (1999) genomgång av ett antal börsnoterade företag.
Han konstaterade där att företag, året innan rekommendationen skulle till-
lämpas, lämnade mycket bristfälliga upplysningar inom de områden som
rekommendationen skulle kräva upplysningar.

                                                
5 Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1990-1999
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Av innehållet i rekommendationerna valde vi att beskriva tillämpningsom-
rådet och vilka upplysningar företagen är skyldiga att lämna. Detta efter-
som det är sådan information som lämnas av företagen i årsredovisningarna
och det är även dessa delar som får betydelse då redovisning studeras ur ett
samhällsperspektiv. Ur en samhällelig synvinkel får nämligen, som vi
nämnt tidigare, företagens sätt att redovisa och lämna information samhäl-
leliga konsekvenser.

2.4.3 Dokumentstudier
Avsikten med årsredovisningsstudien är att urskilja om redovisningen sker
i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Vi valde att studera
årsredovisningar från åren 1991, 1993, 1995, 1997 och 1999. Anledningen
till att dessa år valdes var att vi då täckte in hela undersökningsperioden.
Urvalet berodde också på att vi ville studera årsredovisningar både från år
då valda rekommendationer tillämpades för första gången och årsredovis-
ningar från året efter rekommendationerna trätt ikraft. Detta för att på så
sätt få insikt om rekommendationerna får bättre genomslagskraft efter ett
år. I vissa fall har vi inte kunnat studera samtliga valda år, dels därför att
företag inte haft årsredovisningar kvar från alla åren och dels därför att vis-
sa företag inte varit börsnoterade under hela undersökningsperioden. I de
fallen har dessa år utgått. Uppgifter om vilka år som studerats för respekti-
ve företag återfinns i bilaga 1.

I noteringsavtalet från och med år 1995 finns intaget en bestämmelse att
företagen är skyldiga att följa Redovisningsrådets rekommendationer vid
upprättandet av årsredovisningar. År 1995 enades alltså Stockholms Fond-
börs och Aktiemarknadsbolagens Förening om att i inregistreringskontrak-
tet ta med en bestämmelse vilken säger att: ”Avvikelse från Redovisnings-
rådets rekommendationer av icke oväsentlig betydelse skall omnämnas i
årsredovisningen under rubriken redovisningsprinciper. Avvikelsen skall
motiveras.” Detta var första gången som ett krav infördes på att redovis-
ningsrekommendationer skall följas. (Rundfelt 1994) OM Stockholmsbör-
sen granskar också hur de noterade företagen redovisar och har ansvaret för
att rekommendationerna efterlevs. (Rundfelt 1999) Kravet gör att det är
mer intressant att jämföra om de börsnoterade företagens externredovisning
stämmer överens med den som krävs enligt rekommendationerna.

Vid genomgången av årsredovisningarna användes vår referensrams be-
skrivning av valda rekommendationer som underlag. Vi kontrollerade först
om företagen tillämpade rekommendationerna vid upprättandet av årsredo-
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visningarna. Därefter undersökte vi om företagen lämnade de av rekom-
mendationerna uppställda upplysningarna. Vid genomgången av varje re-
kommendations upplysningskrav använde vi ordningsföljden i referensra-
men som utgångspunkt. Det här gjorde vi för att en systematisk genomgång
av de valda företagens årsredovisningar skulle kunna göras men även för
att underlätta genomgången av årsredovisningarna. De delar i årsredovis-
ningarna som främst studerades är förvaltningsberättelsen, balans- och re-
sultaträkningen med tillhörande kommentarer och noter gällande utvalda
rekommendationer. Därutöver har även redogörelserna för vilka redovis-
nings- och värderingsprinciper företagen använder studerats.

2.4.4 Intervjuer
För att validera informationen i årsredovisningarna använde vi oss av inter-
vjuer. Vi har koncentrerat oss på att undersöka om tillämpningen av stude-
rade rekommendationer överensstämmer med företagsrepresentanternas
svar. Intervjuerna genomfördes också för att kunna besvara frågeställning-
arna om standardsättning och öppenhet. Innan vi genomförde intervjuerna
var vi tvungna att besluta om vi skulle intervjua företagsrepresentanter eller
revisorer. Då vi har valt att genomföra intervjuer för att validera den infor-
mation som lämnas av de enskilda företagen i årsredovisningarna och för
att kunna analysera vissa av frågeställningarna djupare, valde vi att göra
intervjuer med företagsrepresentanter.

För att validera informationen i årsredovisningarna genomfördes sju inter-
vjuer med en företagsrepresentant från varje bransch. Vi gjorde dock inte
någon intervju med någon företagsrepresentant från handelsföretagsbran-
schen då inget av de valda företagen kunde ställa upp på en intervju. I verk-
stadsindustrin gjordes två intervjuer eftersom fyra företag ur denna bransch
studerats.

För att få kontakt med personer att intervjua ställde vi, tillsammans med vår
förfrågan om årsredovisningar i e-post till utvalda företag, frågan om de
kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vid positiva svar blev vi hän-
visade till den person som ansågs som mest lämpad. De som intervjuades
var:

•  Kjell Frykling, koncernredovisningschef, WM-data, data och IT
•  Peter Kindstrand, ekonomichef, JM, fastighet och bygg
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•  Staffan Ternby, informationsdirektör, AstraZeneca, kemi- och läkeme-
del

•  Matti Ahlblad, koncernredovisningschef, Cloetta Fazer, konsumentva-
ror och varumärken

•  Kristina Andersson, koncernredovisningschef, SCA, skogsindustri
•  Johnny Nilsson, ekonomichef, Lindab, verkstadsindustri
•  Mikael Sjöblom, bitr. informationsdirektör, Trelleborg, verkstadsindu-

stri

Ett annat beslut som vi var tvungna att ta var om besöksintervjuer eller tele-
fonintervjuer skulle genomföras. Vi valde att göra telefonintervjuer trots att
besöksintervjuer kanske skulle ha gett utförligare empirisk data. Våra in-
tervjufrågors karaktär (se bilaga 2) gjorde dock att vi ansåg att lika utförli-
ga svar skulle fås genom att göra telefonintervjuer. En fördel med telefon-
intervjuer var att det inte gick åt så mycket tid till resor, då de flesta av de
personer som vi skulle intervjua inte arbetade i Linköping.

De frågor som ställs vid en intervju kan vara av olika slag. Ett sätt att dela
in frågorna kan vara i begreppen standardisering och strukturering. En
standardiserad intervju kännetecknas av att samma frågor ställs i samma
ordning till alla respondenter. Denna typ av intervju används ofta när syftet
är att jämföra och generalisera. Begreppet strukturerad intervju handlar om
hur mycket utrymme intervjupersonen får att tolka frågorna fritt. Vid en
helt strukturerade intervju finns ett begränsat antal svarsalternativ. (Patel &
Davidsson 1991)

De intervjuer vi genomförde var huvudsakligen standardiserade och
ostrukturerade. Anledningen till att vi valde att göra standardiserade inter-
vjuer var att vi ville kunna jämföra dem med varandra och en intervjumall
användes därför (se bilaga 2). Dock gavs även ett visst utrymme för följd-
frågor. För att inte missa viktig information och nya infallsvinklar tilläts
intervjupersonerna att själva tolka frågorna och besvara dem fritt.

Intervjufrågorna skickades ut till intervjupersonerna med e-post ett par da-
gar innan intervjutillfället för att öka möjligheten att erhålla så utförliga
svar som möjligt. När sedan intervjuerna genomfördes, användes bandspe-
lare och efteråt skrevs bandupptagningen ned så ordagrant som möjligt.
Intervjupersonerna gavs därefter möjlighet att läsa igenom de renskrivna
intervjuerna för att kunna göra korrigeringar och eventuella komplettering-
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ar. Ingen av intervjupersonerna hade dock något att invända, varför inga
korrigeringar behövde göras.

2.5 Metodkritik
För att en vetenskaplig uppsats ska vara trovärdig krävs att observerade
fakta är pålitliga, det vill säga att uppsatsen har en hög validitet och relia-
bilitet. Validiteten i en undersökning har att göra med om mätmetoden
verkligen mäter den egenskap som avses att mätas. Svårigheten med vali-
diteten är att det är omöjligt att med säkerhet bedöma om en mätmetod är
valid eller inte. För att detta skall kunna göras skulle en metod som en fors-
kare vet ger ”sanna” värden behöva användas för jämförelse, och då kan ju
lika gärna den metoden användas istället. (Lekvall & Wahlbin 1993) Vi har
genom att genomföra ett antal intervjuer, utöver studierna av företagens
årsredovisningar, försökt förbättra vår metods validitet.

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en annan forskare skulle
komma fram till samma resultat om undersökningen upprepades (Lekvall
& Wahlbin 1993). Det är främst fyra faktorer som kan påverkat vår under-
söknings reliabilitet nämligen; urvalet av företag och därmed urvalet av
branscher, urvalet av rekommendationer, valda undersökningsår samt vilka
personer vi har intervjuat. Om andra börsnoterade företag, rekommendatio-
ner och år under 1990-talet hade studerats borde resultatet blivit liknande
men resultatet kunde också blivit ett annat. Resultatet kan även ha påver-
kats av vilka personer vi intervjuat.

Även om samma urval gjorts av en annan forskare är det dock inte säkert
att resultatet hade blivit det samma, ty våra egna värderingar kan ha påver-
kat resultatet. Vi strävar i vår undersökning efter att vara så tillförlitliga
som möjligt, men är medvetna om att ingen kan göra sig fri från sina värde-
ringar. Myrdal (i Arbnor & Bjerke 1994) rekommenderar att forskaren skall
lyfta fram sina värderingar och göra läsaren medveten om dem. Vi försö-
ker, likt det Myrdal rekommenderar, att uttrycka våra värderingar explicit.
Detta görs framför allt i slutsatser och egna reflektioner.

Vid personliga intervjuer kan intervjuaren genom sitt sätt att ställa frågor
påverka respondenten, men intervjuaren kan också genom sin tolkning av
vad respondenten säger ge upphov till fel. (Lekvall & Wahlbin 1993) Vid
våra telefonintervjuer har vi försökt minska sådana effekter genom att an-
vända oss av en standardiserad intervjumall (se bilaga 2) och ställa alla frå-
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gor i samma ordning till samtliga respondenter. När vi sedan redogjort för
intervjuerna har vi främst använt oss av citat för att på så sätt undvika fel-
aktiga tolkningar. Ett problem som uppkom under intervjuerna var att vissa
företagsrepresentanter inte kunde svara på alla frågor. De frågor som före-
tagsrepresentanterna hade problem att svara på gällde framför allt frågorna
om RR 1:91, se bilaga 2. Den främsta anledningen till detta var att perso-
nerna inte var anställa på företaget när rekommendationen trädde ikraft och
därför inte kunde uttala sig om denna rekommendation.

Den kritik som vi riktat mot vårt tillvägagångsätt, kan delvis försvaras av
det som Feyerabend hävdar. Feyerabend (i Gilje & Grimen 1993) påstår
nämligen att vi idag har moderna vetenskapliga metoder av den anledning-
en att tidigare forskare inte följde de positivistiska forskningsstrategierna
utan tillät alla slags metoder. Enligt Feyerabend är det bara principen:
”Anything goes!” som inte hindrar vetenskapliga framsteg. Han menar att
existensen av flera metoder leder till att forskare kan upptäcka nya saker
och nya problem som de inte skulle ha lagt märke till om det bara fanns ett
paradigm. Vi hävdar att vi till viss del följt Feyerabends motto; bara vi som
forskare gör något bra, så spelar det ingen roll hur vi gör det. (Gilje & Gri-
men 1993)
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3 Referensram
 referensramen presenteras undersökningens teoretiska förankring. Vi
kommer här att redogöra för de ansatser som vi grundat vår under-
sökning på. Kapitlet börjar med en motivering till varför vårt valda

område är intressant att undersöka samt en modell över problemområdet.
Därefter beskrivs de ansatser som rör standardsättning. Vidare följer en
genomgång av standardsättningen i Sverige och de rekommendationer som
vi valt att studera. Sist förs ett resonemang kring öppenhetsbegreppet. Ka-
pitlet avslutas sedan med en sammanfattning av referensramen i punkt-
form.

Upprättandet av en årsredovisning i en ekonomi där ideala förhållanden
råder skulle bland annat innebära att resultat och balansräkning skulle kun-
na upprättas enligt nuvärdesmodellen och att informationen skulle vara re-
levant och trovärdig. Under dessa förhållanden skulle nämligen framtida
kassaflöden vara kända och det skulle finnas en fast riskfri ränta. Då skulle
också marknadsvärdet på en tillgång spegla nuvärdet av framtida kassaflö-
den. I en sådan här ekonomi skulle inte resultaträkningen säga någonting
eftersom investerarna själva kan räkna ut den. All information av intresse
skulle då finnas i balansräkningen. (Scott 1997)

Det här scenariot är dock inte den situation som dagens företag verkar i.
Idag finns det exempelvis inslag av osäkerhet och marknadsimperfektioner
i ekonomin. Ett stort problem är också att det i en osäker värld inte finns
några objektivt givna värden. När det finns objektivt givna värden speglar
nuvärdet av framtida prestationer all osäkerhet eftersom alla tänkbara hän-
delser har tagits i beaktning. Om det, som i dagens ekonomi, inte finns någ-
ra objektivt givna värden speglar nuvärdet inte all osäkerhet vid fastställan-
det av framtida prestationer utan då finns en risk för att det förekommer
subjektiva värden. Detta leder till att nuvärdesmodellen inte kan användas
eftersom relevansen och trovärdigheten sjunker. Istället har redovisare valt
att använda en historisk baserad redovisning, eftersom den historiska redo-
visningsmodellen representerar en ”trade off” mellan relevans och trovär-
dighet. När en historisk redovisningsmodell används finns dock möjlighe-
ten att redovisa samma sak på flera olika sätt. Användningen av denna mo-
dell gör det också möjligt för personliga värderingar att spela in vid värde-
ring av ett företags tillgångar och vid vinstberäkning. (Scott 1997) Företag
har alltså vid upprättandet av årsredovisningen ett visst handlingsutrymme.
Detta gör att företags sätt att redovisa och därmed också företagens resultat

I
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och ställning inte helt kan förutsägas. Det här gör i sin tur att det blir intres-
sant för oss att undersöka utvecklingen av rekommendationer för årsredo-
visningen. Ur vårt perspektiv blir det speciellt intressant att undersöka vil-
ken genomslagskraft Redovisningsrådets rekommendationer har och hur
företag tillämpar rekommendationerna. Vårt undersökningsområde kan
presenteras med följande ostrukturerade figur.

Figur 6: Vårt undersökningsområde.

3.1 Standardsättning
Företag förväntas att upprätta sin årsredovisning enligt ”generellt accepte-
rade redovisningsstandards”. Utformningen av dessa standards kommer att
avgöra kvaliteten på informationen som lämnas i årsredovisningen. Stan-
darderna har alltså en viktig roll för spridningen av information om företag.
Betydelsen av ”generellt accepterade redovisningsstandards” har dock ald-
rig klargjorts. (Mathews & Perera 1996) Grady (i Mathews & Perera 1996)
antyder att det, till varje större post i resultaträkningen, kan finnas en
mängd olika redovisningsmetoder. Förslagen på vad som anses vara gene-
rellt accepterade redovisningsstandards är oftast så många att nästan alla
sätt att redovisa kan passa in. (Mathews & Perera 1996)
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3.1.1 För eller emot standardsättning
På senare år har det förts en omfattande debatt och forskning kring synen
på standardsättningen. Behovet av redovisningsstandards är en kontroversi-
ell fråga, där vissa forskare menar att standards inte bidrar till att förbättra
kvaliteten på företagens årsredovisningar. De hävdar att det, genom mark-
nadsmekanismen, redan finns sätt som ombesörjer en effektiv generering
av kvalitativa rapporter. Andra forskare menar däremot att marknadsmeka-
nismen inte klarar av att förse användarna av finansiella rapporter med rätt-
visande och effektiv information. De anser därför att redovisningsstandards
är nödvändiga för att reglera tillhandahållandet av erforderlig information.
Forskare som intar den första inställningen har en så kallad ”free-market
approach”, de är alltså emot standardsättning, medan forskare som intar
den andra har en så kallad ”regulatory approach”, de är för standardsätt-
ning. (Mathews & Perera 1996)

”Free-market approach” grundläggande antagande är att redovisningsin-
formation är en ekonomisk vara som vilken vara eller tjänst som helst. Likt
alla varor är alltså redovisningsinformationen utsatt för efterfråge- och ut-
budskrafterna. Genom interaktionen mellan dessa krafter uppnås ett jäm-
viktsläge där en optimal mängd information presenteras till ett optimalt
pris. När viss information efterfrågas kommer marknaden att generera in-
formationen om det erbjudna priset är rätt. Marknaden framställs alltså en-
ligt denna inställning som den ideala mekanismen för att bestämma vilken
information som skall presenteras. (Riahi-Belkaoui 2000)

De som förespråkar standardsättning anser att markanden inte lyckas förse
intressenterna med likvärdig kvantitativ och kvalitativ finansiell informa-
tion. De menar att teorin om den fria marknaden aldrig kommer att fungera
då det inte är möjligt att nå ett jämviktspris på redovisningsinformation.
Enligt Mathews & Perera (1996) finns det två huvudanledningar till varför
den fria marknaden inte fungerar. Den första är att redovisningsinformation
inte kan ses som andra produkter. När informationen ges ut av företagen
blir den tillgänglig för alla, även för de som inte har betalt för den.
(Mathews & Perera 1996) Det här leder till att det inte kan uppstå någon
pareto optimal situation vid handel med redovisningsinformation (Riahi-
Belkaoui 2000). I och med att inte alla användare kan krävas på kostnaden
för att producera redovisningsinformationen kommer företagen vara mindre
benägna att producera efterfrågad information (Mathews & Perera 1996).
Förespråkare för standardsättning menar att det endast är standards som
kan få företag att producera den information som är nödvändig för att möta
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efterfrågan och för att få en effektiv kapitalmarknad. Den andra anledning-
en till varför den fria marknaden inte fungerar är att företag har monopol på
utbudet av redovisningsinformationen om sig själva. Företagen tenderar
därför att underproducera information och sälja den till ett högre pris. Ur
samhällelig synvinkel resulterar reglerade redovisningar därför i lägre
kostnader. (Kam 1990) Riahi-Belkaoui (2000) nämner förutom, företagens
monopolsituation, också naiva investerare, missledande siffror, skillnader i
tillväggångssätt och avsaknad av objektivt givna värden som anledningar
till varför den fria marknaden inte fungerar.

Scott (1997) anser däremot att den främsta anledningen till standardsättning
kommer från problemet med enighet. I en ekonomi där det finns marknad-
simperfektioner överensstämmer inte alltid företagsledarnas beslut om vil-
ken och hur mycket information som skall ges ut med det investerarna ef-
terfrågar. Eftersom antalet investerare är så många och alla efterfrågar olika
typer av information verkar det omöjligt för företagen att tillfredsställa al-
las önskemål. Det här leder till ett tillstånd där investerarna är oense om
vilken och hur mycket information som företagsledarna skall presentera.
För att komma ur denna situation är sannolikheten stor att investerarna fö-
reslår att en myndighet skall reglera efterfrågan genom att upprätta stan-
dards för produktionen av redovisningsinformationen. (Scott 1997)

3.1.2 Privat eller offentlig standardsättning
Förutom diskussionen för eller emot standardsättning debatteras det även
om vem som skall upprätta eventuella standards. Debatten gäller om stan-
dardsättningen skall ske av privata eller offentliga organisationer. Före-
språkare för privata organisationer menar att privat standardsättning inne-
bär ett nära samarbete med redovisningsprofessionen. Detta leder automa-
tiskt till att erfarna och kunniga personer involveras i standardsättningen.
Andra fördelar med privat standardsättning är bland annat att ett privat or-
gan inger mer prestige och acceptans bland företagen eftersom de inte be-
höver ta hänsyn till samhällets ekonomiska mål. Utformandet av nya stan-
dards går också snabbare i de privata organisationerna eftersom de oftast är
mindre byråkratiska och den politiska påverkan är mindre. (Riahi-Belkaoui
2000) Dessutom ger standards, utformade av ett privat organ, större spel-
rum för egna tolkningar. (Mathews & Perera 1996)

Förespråkare för att offentliga organisationer skall sätta standards menar
dock att en statlig standardsättning genom sin auktoritet har större legiti-
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mitet. Därtill har den en starkare genomdrivande kraft än ett privat organ.
En annan fördel är att en statlig standardsättning är mindre påvekad av sto-
ra företag och redovisningsbyråer, vilket gör att de arbetar för större öp-
penhet. Vid privat standardsättning kan bristen på oberoende leda till brist i
ansvar gentemot det samhälleliga intresset (Riahi-Belkaoui 2000). Ytterli-
gare en fördel med offentlig standardsättning är att redovisningsstandards
kan ha samma effekter som en lag och skall därför upprättas enligt samma
regler som andra lagar. Eftersom det är samhällets intresse som står på spel
vore det därför, enligt Mathews & Perera (1996) fel att låta standardsätt-
ningen skötas av privata organisationer, vilka kan påverkas av motstridiga
intressen. (Mathews & Perera 1996)

Inom den anglosaxiska traditionen finns en omfattande standardsättning,
men den sker till stor del i den privata sektorn. Förklaringen till varför det
finns en omfattande standardsättning inom den anglosaxiska traditionen
menar Watts & Zimmerman (i Artsberg 1992) är att det är intressemotsätt-
ningar som driver fram standards. De ekonomiska konsekvenser som redo-
visningsregler för med sig gör att olika intressegrupper söker den regleran-
de maktens stöd utifrån sitt egenintresse. Detta gör att ett cirkulärt mönster
växer fram, då reglering drivs fram ur intressemotsättningar vilket i sin tur
leder till lobbying och en ökad intressemotsättning. Det här skulle enligt
Watts & Zimmerman (i Artsberg 1992) kunna förklara den avsevärda
mängden standards från privata organisationer i de anglosaxiska länderna.
(Artsberg 1992)

Den kontinentala traditionen har en annan ansats. I Frankrike och framför
allt i Tyskland har de privata organisationerna en liten roll i standardsätt-
ningen, här är det istället en omfattande lagstiftning som regleringen lutar
sig emot. Denna ansats kan sägas vara ett uttryck för ett resonemang om
ekonomiska konsekvenser, eftersom redovisningen har ekonomiska konse-
kvenser och bör därför regleras. I Sverige befinner vi idag oss i ett mellan-
läge. Vi har en lagstiftning i botten men de detaljerade standarderna hämtas
från privata organisationer. (Artsberg 1992) En närmare beskrivning av den
svenska regleringen presenteras i avsnitt 3.2.

3.1.3 Rekommendationers genomslagskraft
Oavsett om standardsättningen sker genom privata eller offentliga organi-
sationer är det viktiga att få företagen att följa de utarbetade standarderna.
Det som avgör om standardsättningen är lyckad eller inte är hur väl upp-
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rättarna av årsredovisningarna uppfyller nuvarande standards. Utan upp-
rättarnas användande är standarsättningen helt meningslös. (Mathews &
Perera 1996)

Under 1990-talet har det inom den anglosaxiska redovisningstraditionen
gjorts många försök att öka genomslagskraften för redovisningsstandards.
Hur stark genomslagskraft nya rekommendationer får beror, enligt
Mathews & Perera (1996) på i vilken utsträckning rekommendationerna
accepteras av berörda parter och hur genomförandet av nya rekommenda-
tioner går till. Mathews & Perera (1996) har illustrerat detta genom följan-
de figur.

                Genomslagskraft

Leder till

Figur 7: Faktorer som bestämmer genomslagskraften för nya rekommendationer.
Källa: Mathews & Perera 1996 (s.121) Egen omarbetning

Mathews & Perera (1996) menar att det som avgör om företag accepterar
nya rekommendationer bland annat är rekommendationernas tydlighet,
riktlinjer för implementeringen och målsättningen med rekommendationer-
na. Brister i dessa faktorer kommer leda till att företag inte kommer att ac-
ceptera de nya rekommendationerna. Hur väl genomförandet går beror ock-
så mycket på rekommendationernas tydlighet och riktlinjer för implemente-
ringen. Genomförandet beror även på vilken förankring som de nya re-
kommendationerna har samt hur stor makt den organisation har som fått till
uppgift att driva igenom rekommendationerna. (Mathews & Perera 1996)

3.1.4 Nackdelar med många redovisningsstandards
Anledningarna till att företag inte tillmötesgår eller använder olika rekom-
mendationer behöver dock inte bara vara att de är oklara eller att det inte
finns någon klar målsättning med dem. Riahi-Belkaoui (2000) menar att
problemet idag är att det finns ett överflöd av rekommendationer och stan-
dards. Förutom problemet med för många standards menar han bland annat
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att standarderna är för detaljerade och att standarderna inte beaktar skillna-
der mellan exempelvis stora och mindre samt privata och offentliga företag.
(Riahi-Belkaoui 2000)

Orsakerna till att detta problem har uppstått är flera. En diskussion har förts
kring vilken information företagen skall presentera i årsredovisningarna.
Diskussionen har gjort att redovisare har börjat använda sig av en mängd
olika rekommendationer, vilket i sin tur har lett till att det lämnas mindre
utrymme för företagens egna ställningstaganden, se figur 1. Det här är en-
ligt Riahi-Belkaoui (2000) en bidragande orsak till att problemet med för
många redovisningsstandards har uppkommit. En annan bidragande orsak
menar Riahi-Belkaoui (2000) är behovet av att skydda det samhälleliga in-
tresset och att hjälpa enskilda investerare. Detta har fört med sig ökad stat-
lig och professionell standardsättning. Den sista orsaken som Riahi-
Belkaoui (2000) nämner är försöken att tillgodose de många användarnas
behov av information, vilket har krävt fler detaljerade standards och ökad
öppenhet. Den här utvecklingen har resulterat i en komplex och besvärlig
situation där inte det ökade antalet standards är det enda problemet. Stan-
darderna är också för snäva i sin tillämpning, vilket gör att de inte täcker
alla tänkbara situationer. Dessutom kräver de mycket detaljerad vägledning
vid tillämpning. (Riahi-Belkaoui 2000)

Riahi-Belkoui (2000) menar alltså att den här situationen kan leda till att
företagen inte följer  de olika regleringarna. Dessutom finns det risk för att
företag ändrar sina redovisningsrutiner istället för att försöka följa rekom-
mendationerna. (Riahi-Belkaoui 2000)

3.1.5 Fördelar med många redovisningsstandards
Riahi-Belkaouis (2000) resonemang om problemet med för många redovis-
ningsstandards står i motsats till den så kallade positiva redovisningsteorin.
Målet med den positiva redovisningsteorin är att förklara och förutsäga hur
företag väljer redovisningsprinciper och hur de kommer att reagera på nya
redovisningsstandards. (Godfrey, Hodgson & Holmes 1997)

Den här ansatsen utgår ifrån att företag organiserar sig på det effektivaste
sättet, så att de kan maximera sina framtida överlevnadsmöjligheter. Vilken
organisationsform som är effektivast för ett visst företag beror på faktorer
som företagets omvärld, teknologi och konkurrens. Företag kan enligt den-
na ansats ses som den sammanbindande länken mellan olika kontrakt. Det
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som här menas med kontrakt är exempelvis kontrakt med anställda, leve-
rantörer och med organisationer som förser företaget med kapital. Ansatsen
utgår ifrån att företag försöker minimera sina olika kontraktskostnader.
Många av dessa kontrakt involverar redovisningsvariabler. Den positiva
redovisningsteorin menar därför att företag tar hänsyn till kontraktskostna-
derna vid val av redovisningsprinciper. (Scott 1997)

Med många redovisningsstandards har företagen möjlighet att följa de
standards som de anser passar dem bäst vid en viss tidpunkt. (Scott 1997) I
Sverige får företag byta redovisningsprincip om det krävs för att företagen
skall anpassa sig till en ny lag eller svensk redovisningsrekommendation.
Om det inte finns någon rekommendation på området får företag byta redo-
visningsprincip om den nya principen tros kunna leda till en mer rättvisan-
de bild av resultat och ställning och om den inte står i strid med rekom-
mendation utgiven av IASC. (RR 5 i FARs samlingsvolym 1998)

3.2 Standardsättningen i Sverige
Svensk liksom internationell externredovisning utvecklas och styrs av ett
antal samverkande faktorer, som exempelvis redovisningsteori, praxis, lag-
stiftning och rekommendationer. Utformningen av dessa faktorer sker med
hänsyn till god redovisningssed. (Kedner 1990)

Redovisningsteorin utgörs av en samling regler, så kallade redovisnings-
principer. Dessa revideras ständigt med hänsyn till ekonomisk, social och
politisk utveckling, men även forskningens utveckling på området spelar en
betydande roll. Vid sidan om den redovisningsteoretiska forskningen pågår
en ständig utveckling av redovisningen i praktiken. Enligt Jönsson (1985)
är praxis vad väl ansedda företag tillämpar. Praxis är inte bara något vanligt
förekommande utan också allmänt accepterat. Praxis förändras ständigt och
därför är praxis det som görs vid en viss tidpunkt. Bakom varje förändring
står en vilja att åstadkomma en riktigare eller fördelaktigare lösning. (Jöns-
son 1985) Utvecklingen av praxis sker framför allt i de större företagen ef-
tersom det ofta är här den kvalificerade personalen finns och detta leder till
att utvecklingen av praxis ofta blir branschorienterad. De civilrättsliga reg-
lerna, som förut främst fanns i bokföringslagen och aktiebolagslagen och
nu finns i årsredovisningslagen, har först och främst till syfte att skapa ge-
mensamma normer för alla företag. Lagstiftaren tar naturligtvis intryck av
forskning och praxis men har samtidigt möjligheten att styra utvecklingen.
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Detta kan även uttryckas så att lagstiftaren genom lagstiftningen fastställer
god redovisningssed. (Kedner 1990)

I vissa fall behöver dock lagreglerna kompletteras och förtydligas eftersom
lagreglerna inte täcker alla redovisningssituationer. Redovisningsrådet och
till viss del även Bokföringsnämnden arbetar, under iakttagande av god re-
dovisningssed, med att utföra denna uppgift. God redovisningssed uppfat-
tas då som ett överordnat begrepp i förhållande till såväl redovisningsteori,
praxis, lagregler och rekommendationer. (Kedner 1990)

3.2.1 Årsredovisningslagen
Den 1 januari 1996 trädde en ny årsredovisningslag i kraft för aktiebolag
och vissa handelsbolag. Den nya lagstiftningen skulle tillämpas första
gången i fråga om räkenskapsår som börjar den 1 januari 1997.

De viktigaste förändringarna, som årsredovisningslagen medför och som
får betydelse för redovisningslagstiftningen i Sverige, är införandet av be-
greppet rättvisande bild, nya uppställningsformer för resultat- och balans-
räkningar, förbud mot kvittning av nedskrivningar mot uppskrivningar och
tvång att använda kapitalandelsmetoden för redovisning av intressebolag.
Årsredovisningslagen är en ramlag och de värderingsregler som finns där
är relativt få. Meningen är därför att andra organisationer skall fylla ut
luckorna med rekommendationer. (Rundfelt 1996)

3.2.2 God redovisningssed
I 2 kap 2 § årsredovisningslagen stadgas att årsredovisningen skall upprät-
tas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Kravet
på överskådlighet syftar till att göra informationen i årsredovisningarna så
lättillgänglig som möjligt. Informationen måste därför presenteras på ett
relevant sätt och i former som ger möjlighet till överblick. (Knutsson 1996)

Begreppet god redovisningssed innebär en skyldighet för företagen att, vid
upprättandet av årsredovisningen, följa lagen och i lagen införda redovis-
ningsprinciper. En princip som måste följas är kravet på att årsredovisning-
en upprättas så att den ger en rättvisande bild (Knutsson 1996). God redo-
visningssed beskrivs i förarbetena till bokföringslagen som en faktiskt fö-
rekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldi-
ga, en krets som ibland kan behöva bestämmas branschvis. (Rundfelt 1996)
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Vid bedömningen av vad som är god redovisningssed måste särskild bety-
delse tillskrivas allmänna råd och rekommendationer utgivna av auktorita-
tiva organ såsom Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden. På detta sätt
kommer hänvisningen till god redovisningssed bland annat innebära en
skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis som utvecklas för att
fylla ut och tolka lagens regler. Det är dock inte tillåtet att åsidosätta lagens
regler med hänvisning till god redovisningssed. All tillämpning av god re-
dovisningssed, antingen den uttrycks i rekommendationer från normgivan-
de organ eller i praxis, måste också inriktas på att presentera en rättvisande
bild i de enskilda bolagen. (Knutsson 1996)

3.2.3 Rättvisande bild
Som en följd av anpassningen till EG:s redovisningsdirektiv har begreppet
rättvisande bild införts i lagen. I 2 kap 3 § årsredovisningslagen stadgas:

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild
skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.
Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från norm-
givande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.”

Begreppet rättvisande bild är en översättning av det engelska uttrycket
”true and fair view” vilket sedan lång tid varit av central betydelse för brit-
tisk redovisning. Begreppet har införts i EG-rätten för att åstadkomma en
harmonisering av de olika medlemsstaternas redovisningslagstiftning.
(Knutsson 1996)

Även om betydelsen av begreppet är oklar kan dock vissa slutsatser dras.
Begreppet bör förstås som ett krav på att balansräkningen, resultaträkning-
en och noterna i det enskilda fallet skall innehålla sådan information att en
läsare kan få en så riktig bild som möjligt av företagets ekonomiska situa-
tion. Detta krav får betydelse för utvecklingen av redovisningspraxis och
redovisningsrekommendationer. Det bör dock sannolikt inte vara så att be-
greppet rättvisande bild är avsett att spegla rådande praxis och rekommen-
dationer, vilket i hög grad är fallet med god redovisningssed. Tvärtom före-
faller det vara så att begreppet har störst betydelse som hjälpmedel för att
tolka redovisningsregler i det enskilda fallet och för att korrigera de miss-
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visande resultat som kan uppkomma vid en alltför formell tillämpning av
generella normer. (Knutsson 1996)

3.2.4 Normgivande organ
Tolkningen av god redovisningssed är och kan inte vara en uppgift enbart
för lagstiftaren. I enlighet med det som ovan nämnts formuleras de grund-
läggande redovisningsprinciperna inom redovisningsteorin för att sedan
stödjas av rekommendationer och praxis. (Knutsson 1996) Listan över stat-
liga myndigheter och privata organisationer som påverkar normgivningen
kan göras lång. Vi har valt att endast beskriva Bokföringsnämnden, Redo-
visningsrådet och Föreningen Auktoriserade Revisorer eftersom dessa an-
ses vara mest betydande.

Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god redovis-
ningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Dess huvud-
uppgift är att närmare konkretisera innebörden av begreppet god redovis-
ningssed och vara med och bestämma hur frågor om god redovisningssed
skall bedömas i olika situationer. (SOU 1996:157)

”Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed.”
Bokföringslagen (1999:1078), 8 kap, 1§, 1 st.

Enligt prop. 1998/99:130 till ny bokföringslag m.m. (www.riksdagen.se,
2001-04-29) föreslås att Bokföringsnämnden i först hand skall ge ansvaret
för utvecklande av god redovisningssed avseende den offentliga redovis-
ningen till Redovisningsrådet.

Redovisningsrådet bildades år 1989 genom tillkomsten av Stiftelsen för
utvecklande av god redovisningssed och stiftare var staten genom Bokfö-
ringsnämnden, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Sveriges In-
dustriförbund. Bakgrunden till bildandet av en ny gemensam organisation
var att det framstod som en nackdel att normgivningen var uppdelad mellan
olika organisationer, vilket tillsammans med en internationell påverkan,
tenderade att skapa en splittrad redovisningspraxis. År 1998 bildades nuva-
rande Föreningen för utvecklande av god redovisningssed som övertog
stiftelsens uppgifter. (www.redovisningsradet.se, 2001-04-05)

Redovisningsrådet har till uppgift att utfärda rekommendationer och sprida
information om redovisningsfrågor för i första hand publika företag. Re-
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kommendationerna skall så långt som möjligt anpassas till internationell
praxis, varmed främst avses rekommendationer från International Accoun-
ting Standards Committee.

Föreningen auktoriserade revisorer har genom sina rekommendationer och
uttalanden i redovisningsfrågor påverkat utvecklingen av god redovisnings-
sed i betydande grad. FAR har dock i och med tillkomsten av Redovis-
ningsrådet år 1989 upphört med att utfärda nya rekommendationer och ar-
betar nu endast med att uppdatera de rekommendationer som fortfarande är
gällande. (FAR:s samlingsvolym 1998)

3.3 Rekommendationer
Beskrivningen av rekommendationerna nedan behandlar de olika rekom-
mendationernas tillämpningsområde samt vilka upplysningar företagen
måste lämna i sina årsredovisningar. Anledningen till varför nedanstående
rekommendationer har studerats och varför endast valda delar inom re-
kommendationerna har varit i fokus för vår undersökning beskrivs i av-
snittet 2.4.2

3.3.1 RR 1:91 Koncernredovisning
Då inget annat anges är informationen hämtad från FAR:s samlingsvolym
1992.

Tillämpningsområde
RR 1:91 skall tillämpas för koncernredovisningar som upprättas för räken-
skapsår som påbörjas från och med den 1 januari 1992. Dock är det enligt
Redovisningsrådet önskvärt att rekommendationen tillämpas före denna
tidpunkt så långt det är möjligt. Rekommendationen behandlar de grund-
läggande problem som kan uppkomma vid upprättande av koncernredovis-
ning enligt svensk lag. Bestämmelser om upprättande och framtagande av
koncernens resultat- och balansräkning samt i vissa fall finansieringsanalys
finns i aktiebolagslagen (1975:1385) 11 kap 10-11 §.

Enligt rekommendationen skall koncernredovisning avges av varje moder-
företag och omfatta detta och dess dotterföretag. Som dotterföretag räknas
varje företag där moderföretaget direkt, tillsammans med eller genom dot-
terföretag äger så många aktier att det har mer än hälften av rösterna för
samtliga aktier i dotterföretaget. Rekommendationen anger, med hänvis-



Referensram

37

ning till aktiebolagslagen 1 kap 2 §, att som dotterföretag skall även räknas
företag där moderföretaget på grund av aktieinnehav eller avtal har ett be-
stämmande inflytande och en betydande andel av resultatet. I enlighet med
internationell praxis och för att koncernredovisningen inte skall bli miss-
visande bör företag som formellt är dotterföretag inte tas med, om aktiein-
nehavet endast är tillfälligt eller faktisk kontroll av särskilda skäl inte kan
utövas. Dotterföretag som inte tas med av dessa skäl skall inte heller be-
handlas som intresseföretag och information om detta skall lämnas i årsre-
dovisningen.

Enligt aktiebolagslagens regler om koncernredovisning skall koncernens
resultat- och balansräkning var för sig utgöra ett sammandrag av moderfö-
retagets och dotterföretagens resultat- och balansräkningar. För att koncern-
redovisningen skall ge ett tillfredställande underlag för tolkning och analys
måste de resultat- och balansräkningar som ligger till grund för koncernre-
dovisningen vara upprättade efter enhetliga principer när det gäller både
värdering och klassificering. De redovisningsprinciper som skall användas
är de som moderföretaget tillämpar. Detta kan leda till att justeringar av
dotterföretagets egna resultat- och balansräkningar blir nödvändiga, i alla
fall när väsentliga avvikelser förekommer, innan dessa kan ligga till grund
för koncernredovisningen.

Upplysningar
I aktiebolagslagen 11 kap 11 § stadgas att moderföretag i koncernen bland
annat skall lämna redogörelse för vilka metoder och värderingsprinciper
som använts vid upprättande av koncernredovisningen. Det är då av stor
vikt att upplysning lämnas om avskrivningstider för koncernmässiga an-
skaffningsvärden, inklusive goodwill och plan för upplösning av negativ
goodwill. Upplysning skall också lämnas om de eventuella skillnader som
föreligger mellan redovisningsprinciper på koncernnivå och på bolagsnivå,
om avvikelse från normal värdering av emitterade värdepapper görs samt
om reservering för omstruktureringsåtgärder görs.



Referensram

38

3.3.2 RR 1:96 Koncernredovisning
Då inget annat anges är informationen hämtad från Redovisningsrådets fol-
der Koncernredovisning 1:96, november 1996.

Tillämpningsområde
Rekommendationen RR 1:96 ersätter Redovisningsrådets rekommendation
RR 1:91 och skall tillämpas för det räkenskapsår som påbörjas från och
med den 1 januari 1997. Tillämpningen ställer vissa krav på ändrad redo-
visning i förhållande till RR 1:91. Ändringarna kräver inte, men förhindrar
inte heller, att effekterna i vissa fall redovisas som byte av redovisnings-
princip med retroaktiv tillämpning. Översynen av rekommendationen om
koncernredovisning har medfört en betydande ändring vad gäller rekom-
mendationens disposition och jämfört med RR 1:91 är kraven på upplys-
ningar mer omfattande och motsvarar kraven i årsredovisningslagen.

Upplysningar
Ett moderbolag skall upprätta koncernredovisning. Dock behöver ett mo-
derbolag som ägs av ett annat moderbolag enligt årsredovisningslagen 7
kap 2 § inte upprätta koncernredovisning under vissa förutsättningar. Om
koncernredovisning inte upprättas skall upplysning om detta samt upplys-
ning om namn, organisationsnummer och säte för det moderbolag som upp-
rättar koncernredovisning lämnas i not. I RR 1:96, liksom i RR 1:91, före-
skrivs att koncernredovisningen skall upprättas enligt enhetliga redovis-
ningsprinciper. Om detta i undantagsfall inte görs skall upplysning om
detta lämnas. Upplysning skall även lämnas om en eventuell avvikelse
mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper.

Enligt rekommendationen skall även upplysning lämnas om namn, organi-
sationsnummer och säte för varje dotterföretag. Vidare skall upplysning
lämnas om den kapitalandel som moderföretaget direkt eller indirekt inne-
har i företaget. Om sedan röstandelen avviker från kapitalandelen skall
upplysning lämnas även om röstandelen. Skälen till att ett eller flera dotter-
företag inte omfattas av koncernredovisningen skall anges. Namn på före-
tag som inte omfattas av koncernredovisningen på grund av frånvaro av
bestämmande inflytande, trots att moderbolaget direkt eller indirekt innehar
mer än 50 % av rösterna, skall anges. Även skälen till att ett företag om-
fattas av koncernredovisningen trots att moderbolaget direkt eller indirekt
inte äger andelar som motsvarar mer än hälften av rösterna skall informeras
om.
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Om koncernens sammansättning har ändrats väsentligt under räkenskaps-
året föreskriver rekommendationen att upplysningar skall lämnas som gör
det möjligt för läsaren att jämföra på varandra följande koncernredovis-
ningar. Vidare skall för vart och ett av periodens förvärv och samgåenden
upplysning lämnas om; namn på det tillkommande dotterföretaget samt
uppgift om dess verksamhet, vilken koncernredovisningsmetod som tilläm-
pats, tidpunkten för förvärvet eller samgåendet och upplysning om sådan
verksamhet i det tillkommande dotterföretaget som planeras bli avyttrad.

Om det under perioden skett större förvärv skall för vart och ett upplysning
lämnas om den procentuella röst- respektive kapitalandelen, köpeskilling-
ens storlek, överenskomna betalningsvillkor samt information om de av-
sättningar som gjorts för omstruktureringsåtgärder. När det gäller den sist-
nämnda upplysningen skall informationen avse vilka belopp som avsatts
och åtgärdernas karaktär. En ytterligare kategori av upplysningar som skall
lämnas behandlar goodwill. Upplysning skall lämnas om hur goodwill och
negativ goodwill redovisas inklusive under vilken period goodwill avskri-
ves respektive negativ goodwill upplöses. Skäl skall även anges till den
bakomliggande bedömningen, för de fall den ekonomiska livslängden för
goodwill beräknats överstiga fem år. Om företag har valt att inte skriva av
eller upplösa goodwill respektive negativ goodwill linjärt skall skälen till
detta ställningstagande anges.

I årsredovisningen skall en avstämning presenteras mellan ingående och
utgående värden avseende goodwill och negativ goodwill som visar sum-
man av anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar/upplösningar
vid periodens början. Avstämningen skall även visa den goodwill och eller
negativ goodwill som tillkommit under perioden. Dessutom skall periodens
avskrivning/upplösning anges liksom periodens justeringar och nedskriv-
ningar. Även summan av anskaffningsvärden och ackumulerade avskriv-
ningar/upplösningar vid periodens slut skall visas.

Om det vid ett förvärv är så att förvärvaren inte slutligt kunnat värdera vis-
sa förvärvade tillgångar eller övertagna skulder i den förvärvsanalys som
upprättats då förvärvet skett, skall enligt rekommendationen upplysning
lämnas om orsaken till detta. Samma sak gäller då köpeskillingen inte kun-
nat fastställas slutligt och information om justeringar av värderingen eller
av köpeskillingen skall lämnas i den period då justeringarna redovisas. Om
det under perioden skett samgåenden skall för vart och ett av dem upplys-
ningar lämnas om antalet emitterade aktier och om de sammangående fö-



Referensram

40

retagens röst- och kapitalandelar som ingår i aktiebytet. Information skall
även lämnas om värdet på de tillgångar och skulder som respektive samgå-
ende företag bidragit med. Upplysning skall också finnas om den del av
omsättning, andra rörelseintäkter och nettoresultat, för respektive företag,
som avser tiden före samgåendet. Om det efter räkenskapsperiodens utgång
skett väsentliga förändringar i koncernens sammansättning skall upplys-
ningar om detta lämnas.

3.3.3 RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip
Då inget annat anges är informationen hämtad från FAR:s samlingsvolym
1998.

Tillämpningsområde
RR 5 handlar om redovisning av byte av redovisningsprincip och skall till-
lämpas för årsbokslut som avser räkenskapsår som påbörjas från och med
den 1 januari 1994. Det är av stor betydelse för en läsare av årsredovis-
ningen att de beloppsuppgifter som lämnas är jämförbara. I lagstiftningen,
bland annat i 20 § bokföringslagen och 11 kap 2 och 8 § aktiebolagslagen,
ställs krav på upplysningarna för att underlätta jämförelser. När företag
byter redovisningsprincip uppkommer ur jämförbarhetssynpunkt särskilda
problem. Lagstiftningen reglerar inte hur dessa skall lösas. Syftet med den-
na rekommendation är att klargöra dels hur effekten av byte av redovis-
ningsprincip skall redovisas dels var gränsen skall dras mellan byte av re-
dovisningsprincip och ändringar i uppskattningar och bedömningar. I en-
lighet med väsentlighetsprincipen kan avvikelse dock ske från rekommen-
dationen då det inte är fråga om väsentliga belopp.

Byte av redovisningsprincip får enligt rekommendationen som regel endast
ske om bytet krävs för anpassning till ny lag eller svensk redovisningsre-
kommendation. Saknas sådan rekommendation kan byte av redovisnings-
princip ändå ske om den nya principen tros kunna leda till en klart mer
rättvisande redovisning av resultat och ställning och om den inte står i strid
med rekommendation utgiven av IASC. Andra rekommendationer utfärda-
de av Redovisningsrådet och som vid tillämpning leder till förändringar av
redovisningsprinciper, anger som regel hur effekter av detta skall redovisas.
Övergångsregler utformas normalt i enlighet med reglerna i rekommenda-
tion RR 5.
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Upplysningar
Upplysning skall lämnas i årsredovisningen om att byte av redovisnings-
princip har skett och om motiven till detta. Om byte av redovisningsprincip
sker med retroaktiv tillämpning skall upplysning även lämnas om vilken
effekt det fått på eget kapital. Vidare skall upplysning lämnas om den på-
verkan som effekter av bytet har fått för den aktuella räkenskapsperioden
samt även för de perioder som presenteras för jämförelseändamål. Då re-
kommendationen även används framåt i tiden skall upplysning lämnas om
effekten på redovisat periodresultat. Om en omräkning av jämförelsetalen
inte skett i flerårsöversikter i årsredovisningar och liknande skall informa-
tion om skälen till detta lämnas.

3.3.4 RR 6 Redovisning av leasingavtal
Då inget annat anges är informationen hämtad från FAR:s samlingsvolym
1998.

Tillämpningsområde
Redovisningsrådets rekommendation om redovisning av leasingavtal RR6
trädde i kraft år 1997. Den behandlar redovisning av leasingavtal avseende
fast och lös egendom med undantag för speciella typer av leasingavtal som
exempelvis leasingavtal avseende exploatering och utnyttjande av naturre-
surser och licensavtal avseende immateriella rättigheter. Rekommendatio-
nen behöver endast tillämpas på leasingavtal som ingås efter 1 januari
1997. Syftet med rekommendationen är att ge redovisningens användare så
god information som möjligt om hur företag påverkas av leasingavtal. Vi-
dare skall den ansluta sig till ledande internationell praxis. Den här rekom-
mendationen ligger därför i linje med IASC:s rekommendation nummer 17.

Rekommendationen innehåller en klassificering av leasingavtal som an-
tingen finansiella eller operationella. Innan denna rekommendation trädde i
kraft redovisades leasingavtal utan uppdelning i operationella och finansi-
ella avtal. Avgörande för hur ett leasingavtal skall klassificeras är i vilken
omfattning de ekonomiska risker och förmåner som är förknippade med
ägandet av leasingobjektet finns hos leasegivaren eller leasetagaren. Ris-
kerna innefattar exempelvis förlustrisker på grund av lägre kapacitetsut-
nyttjande än beräknat och avkastning på grund av förändringar i de ekono-
miska förutsättningarna. Förmånerna kan utgöras av rätten att tillgodogöra
sig den löpande avkastning som tillgången genererar och vinst till följd av
värdestegring.
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Klassificeringen av avtalet sker när avtalet ingås. Om avtalet ändras under
tiden ska det omprövas med utgångspunkt från de nya avtalsvillkoren. Det
kan innebära att samma avtal klassificeras olika hos de båda parterna.

Ett finansiellt leasingavtal innebär enligt rekommendationen att det är lea-
setagaren som, även om denne inte innehar den legala äganderätten till lea-
singobjektet, erhåller förmånerna och bär riskerna för leasingobjektet. Ob-
jektet som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal skall därför redovisas
som anläggningstillgång i leasetagarens balansräkning och förpliktelsen att
betala leasingavgifter i framtiden skall redovisas som skuld.

I ett operationellt leasingavtal ligger förmånerna och riskerna som förknip-
pas med ägandet av objektet kvar hos leasegivaren. Objektet redovisas där-
för enbart hos leasegivaren, som anläggningstillgång.

För leasetagaren innebär den nya redovisningen att leasingavgiften som
förut var helt avdragsgill som hyreskostnad nu delas upp i en räntedel och
en amorteringsdel. Räntedelen dras av som en finansiell kostnad. Objektet
får skrivas av som en vanlig anläggningstillgång. Amorteringsdelen syns
inte i resultaträkningen utan den minskar lånets storlek och minskar även
omsättningstillgångarna vid betalning.

Upplysningar
Upplysning om anskaffningsvärde och om ackumulerade avskrivningar av-
seende leasingobjekt som innehas enligt finansiella leasingavtal skall läm-
nas i not till balansräkningen. Denna upplysning skall fördelas på varje till-
gångsslag i balansräkningen. Notupplysning skall även lämnas om motsva-
rande skulder. Denna upplysning skall delas upp i en långfristig och en
kortfristig del. För den långfristiga delen skall också nämnas när beloppen
förfaller till betalning.

För de operationella leasingavtalen skall upplysning om periodens betalda
leasingavgifter lämnas i not till resultaträkningen liksom upplysning om
avtalade framtida leasingavgifter med angivande av när de förfaller till be-
talning. Vidare kan upplysningar avseende framtida leasingavgifter begrän-
sas till att omfatta avtal där återstående löptid överstiger ett år.

För leasingavtal som ingåtts innan år 1997 skall upplysningar enligt den
nya rekommendationen lämnas, utgångspunkten skall dock tas i den redo-
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visning som redan har gjorts. Detta innebär att ingen retroaktiv tillämpning
krävs.

3.3.5 RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser
Då inget annat anges är informationen hämtad från Redovisningsrådets fol-
der Redovisning av effekter av ändrade valutakurser, oktober 1998.

Tillämpningsområde
RR 8 skall tillämpas för bokslut som avser räkenskapsår som påbörjas från
och med den 1 januari 1999. Rekommendationen ersatte i princip två tidi-
gare rekommendationer, BFN:s R 7 som behandlade redovisning av kurs-
differenser i enskilda bolag samt FAR:s förslag till rekommendation om
omräkning av utländska dotterbolag. RR 8 medförde inte några större för-
ändringar för hur företag behandlar valutakursdifferenser. De största för-
ändringarna gäller terminologin och vilka upplysningar som företag skall
lämna om storleken av sina kursdifferenser. När det gäller terminologin
skall begreppet ”kursdifferenser” användas för de differenser som upp-
kommer vid omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta och av
utländska dotterbolag. Hittills har begreppet ”omräkningsdifferens använts
för det senare. Vidare skall även uttrycket ”monetär metod” användas
istället för ”monetär-icke monetär metod” som tidigare använts. (Rundfelt
1999)

RR 8 behandlar dels redovisning av transaktioner i utländsk valuta i företag
dels omräkning av resultat- och balansräkningar för verksamheter utom-
lands vid upprättande av koncernredovisning. De två grundläggande frå-
gorna som behandlas gäller vilken kurs som skall användas vid omräkning
av transaktioner och poster i utländsk valuta till rapportvalutan samt hur
effekterna av förändringar i valutakurser skall redovisas. Rekommendatio-
nen skall tillämpas i tre olika avseenden. För det första vid redovisning av
transaktioner i utländsk valuta, för det andra vid omräkning av resultat- och
balansräkningar för utlandsverksamheter vid upprättandet av ett företags
koncernredovisning och för det tredje vid omräkning av utländsk filials re-
sultat- och balansräkningar för redovisning i ägarföretaget.

Upplysningar
Enligt RR 8 skall upplysning lämnas i årsredovisningen om vilka redovis-
ningsprinciper som använts för omräkning av poster i utländsk valuta.
Upplysningarna skall bland annat innehålla hur fordringar och skulder i
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utländsk valuta omräknats. Företag bör även lämna information om de
klassificerat sina utlandsverksamheter som självständiga eller integrerade.
Även upplysning om vilken metod som använts vid omräkning av resultat-
och balansräkningar avseende utlandsverksamheter i höginflationsländer
skall lämnas av företagen.

Enligt rekommendationen skall vidare upplysning lämnas om det belopp
som valutakursdifferenserna påverkat periodens nettoresultat. Även storle-
ken på de ackumulerade kursdifferenserna, vilka redovisats direkt mot eget
kapital, vid räkenskapsperiodens början och en förklaring till förändringen
skall redovisas. Dessa upplysningskrav är helt nya för företagen och har
alltså inte funnits med i BFN och FAR:s rekommendationer. Företagen är
även skyldiga att redovisa det belopp som periodens kursdifferenser kunnat
reducerats med genom valutasäkringsåtgärder. Om effekten av ändrade
valutakurser efter balansdagen, på poster i företagets resultat- och balans-
räkning eller på omräkning av resultat- och balansräkningar för utlands-
verksamheten, är av en sådan betydande omfattning att ett utelämnande av
uppgifterna kan antas ha betydelse för läsaren vid bedömning av företaget
skall upplysning om detta lämnas. Det är enligt rekommendationen även
önskvärt att information lämnas om företagets valutaexponering och valu-
tapolicy.

Ett annat upplysningskrav som är nytt är att företag skall upplysa om när
de, för att undvika de risker som är förknippade med betalningar i framti-
den, exempelvis köpt eller sålt valuta (flödessäkringar). Upplysningar om
detta skall då lämnas tillsammans med kommentarer om vilken betydelse
detta fått för resultatet. Dessa upplysningar skall enligt rekommendationen
innehålla en beskrivning av åtgärdens art, det vill säga om företaget köpt
eller sålt valuta, vilken typ av instrument som använts och om det flöde
som säkrats är kontrakterat eller budgeterat. Information skall även finnas
om flödessäkringarnas storlek i förhållande till förväntade betalningar och
informationen skall lämnas uppdelad på var och en av de för företaget vik-
tigaste valutorna. Den kvarvarande tid som utestående flödessäkringar av-
ser skall anges liksom även storleken av de latenta vinster och förluster
som inte påverkat det redovisade resultatet. Till sist skall även de vidtagna
säkerhetsåtgärdernas betydelse för resultatet anges.

Tillämpningen av denna rekommendation kan innebära att företagen måste
byta redovisningsprincip. Företag skall då tillämpa Redovisningsrådets re-
kommendation om redovisning av effekter av byte av redovisningsprincip
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som behandlas i RR 5. Detta blir exempelvis fallet då en utlandsverksamhet
som tidigare klassificerats som självständig omklassificeras till integrerad
utlandsverksamhet på grund av tillämpningen av denna rekommendation.
Om klassificeringen ändras på grund av ändrade förhållanden är det dock
inte fråga om ändrad redovisningsprincip.

Om ackumulerade kursdifferenser inte tidigare registrerats kan det vara
praktiskt omöjligt att ta fram denna information i efterhand. Det kan finnas
fall där det är möjligt men förenat med så stora kostnader att detta inte står i
rimlig proportion till värdet av informationen. I dessa fall kan upplysning-
arna i stället, med stöd av RR 5 avse kursförändringar från och med det rä-
kenskapsår för vilket RR 8 tillämpas för första gången. Företaget skall dock
ge information om att så sker och skälen till detta.

3.4 Öppenhet
Redovisning handlar om att förse olika intressenter med nyttig information
om företagets finansiella verksamhet, eller som FASB uttrycker det:

“Financial reporting should provide information that is useful to present and potential in-
vestors and creditors and other users in making rational investment, credit, and similar de-
cisions.”

Hendriksen & Van Breda (1992) s. 851

Den engelska termen för utgivandet av denna information är disclosure,
vilken vi har valt att översätta med ordet öppenhet. I sin bredaste använd-
ning betyder ordet utgivning av redovisningsinformation. Ordet används
ibland i en snävare bemärkelse och berör då enbart informationen som pre-
senteras utanför själva balans- och resultaträkningen. Revisorer definierar
oftast begreppet som utgivande av finansiell information om ett företags
verksamhet i finansiella rapporter, oftast i årsredovisningar. (Hendriksen &
Van Breda 1992) Riahi-Belkaouis (2000) definition på fullständig öppenhet
är:

”the full disclosure principle implies that no information of substance or of interest to the
average investor will be omitted or concealed.”

Riahi-Belkaoui (2000) s. 178
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3.4.1 Syftet med öppenhet
Enligt FASBs uttalande no.5, Recognition and Measurement in Financial
Statements of Business Enterprises är syftet med öppenhet:

1. Att beskriva bokförda poster och att lämna relevanta mått på dessa pos-
ter förutom de mått som finns i resultaträkningen.

2. Att beskriva icke bokförda poster och att lämna användbara mått på des-
sa poster.

3. Att lämna information som hjälper investerare och långivare att bedöma
möjligheter och risker i både bokförda och icke bokförda poster.

4. Att lämna viktig information som ger användare möjlighet att jämföra
resultaträkningar från olika år.

5. Att lämna information om framtida kassaflöde, både inflöde och utflöde.
6. Att hjälpa investerare att bedöma avkastningen på deras investering.

(Hendriksen & Van Breda 1992)

Diskussionerna kring hur mycket information som skall ges ut har varit
många och det finns fortfarande inget enhetligt svar. Kedner (1972) disku-
terade redan år 1972 om vikten av en öppnare redovisning. En helt öppen
redovisning skulle innebära att företagen i årsredovisningen inkluderade
alla upplysningar av väsentligt värde som företagsledningen själv besitter.
Den här situationen är dock i verkligheten inte möjlig ur konkurrens- och
sekretesshänsyn. Företagen bör, enligt Kedner (1972), därför endast redovi-
sa sådant som är att anse som väsentligt. Vidare anser han att alla företag
bör följa samma redovisningsprinciper för att möjliggöra jämförelser av
informationsutgivningen, både inom ett företag och mellan olika företag.
Han anser dock att det är svårt att ange generella normer för hur långt fö-
retagen skall gå vad gäller öppenheten i årsredovisningen. (Kedner 1972)
FASB menar att företagen skall ge ut så mycket information att redovis-
ningen blir förstålig för en läsare som har rimlig kunskap om ekonomisk
verksamhet och som studerar informationen med rimligt noggrannhet. Ni-
vån på öppenheten beror också på vilka standards som efterföljs. (Hendrik-
sen & Van Breda 1992) IASC anser att:

“Financial statements must be clear and understandable. They are based on accounting
policies which vary from enterprise to enterprise, both within a single country and among
countries. Disclosure of the significant accounting policies on which the financial state-
ments are based is therefore necessary so that they may be properly understood.”

IASC i Hendriksen & Van Breda (1992) s.855
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Enligt Hendriksen & Van Breda (1992) finns följande tre kriterier för öp-
penhet; tillräcklig, rättvis och fullständig öppenhet. Det mest använda av
dessa tre är tillräcklig öppenhet. Detta kriterie innebär att företag endast
skall visa den information som enligt lagen krävs för att inte en missvisan-
de bild av företaget skall ges. Rättvis öppenhet betyder att redovisningen
innehåller så mycket information att alla potentiella läsares behov tillgodo-
ses. Den fullständiga öppenheten inbegriper slutligen presentation av all
relevant information. (Hendriksen & Van Breda 1992)

3.4.2 Frivillig eller reglerad öppenhet
Åsikten bland förespråkare som är för frivillig öppenhet är att företag pre-
senterar den information som är nödvändig för att kapitalmarknaden skall
fungera optimalt. Förespråkare för denna åsikt menar att om viss informa-
tion inte ges ut beror detta på att informationen är irrelevant för investerare
eller att informationen finns tillgänglig på andra sätt. Den ökade internatio-
naliseringen har också betydelse då företag tenderar att anpassa sin öppen-
het till de marknader där de hoppas kunna få tillgång till nytt kapital.
(Hendriksen & Van Breda 1992)

Andra menar att företagen inte ökar sin öppenhet i redovisningen om inte
påtryckningar utförs från stat och redovisningsprofessionen (Hendriksen &
Van Breda 1992). Skälen till detta är enligt Hendriksen & Van Breda
(1992) exempelvis att öppenhet hjälper konkurrenter och att fackföreningar
kan dra fördel av total öppenhet av finansiell information vid löneförhand-
lingar. Andra skäl kan vara att det finns andra källor som tillhandahåller
samma information till en lägre kostnad än om den skulle ges ut av företa-
get i årsredovisningen samt att det finns en brist på kunskap om investerar-
nas informationsbehov.

Det finns dock starka motargument till de flesta av dessa argument. För det
första får konkurrenterna ofta tillgång till information ifrån andra källor,
därför hjälper inte öppenheten konkurrenterna. Argumentet med fackföre-
ningarna håller inte heller eftersom fullständig öppenhet oftast gynnar för-
handlingsklimatet. Bristen på kunskap om investerarnas informationsbehov
kritiseras också då alla investeringsmodeller och en ökad tilltro till olika
informationskanaler talar emot detta. (Hendriksen & Van Breda 1992)

Det klassiska argumentet för reglerad öppenhet, som vi har nämnt tidigare,
är att marknaden inte klarar av att producera den optimala mängden infor-
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mation. Regleringar måste då upprättas för att få företagen att ge ut den in-
formation som marknaden behöver för att kunna fungera. (Hendriksen &
Van Breda 1992)

3.5 Sammanfattning av referensramen
För att sammanfatta och tydliggöra hur de beskrivna ansatserna knyts till
vårt undersökningsområde har vi här ställt upp våra problemfrågor och
kopplat dessa till de i kapitlet beskrivna ansatserna.

•  Hur ställer sig företagen till standardsättning?
För att beskriva hur företagen ställer sig till standardsättning behandlas
först ansatserna för eller emot standardsättning. Efter detta följer diskussio-
nen om standardsättningen skall ske av privata eller offentliga organisatio-
ner. Den sista delen under denna frågeställning berör sedan fördelen eller
nackdelen med många standards.

•  Vilken genomslagskraft har Redovisningsrådets rekommenda-
tioner?

Genomslagskraften diskuteras utifrån Mathews & Pereras (1996) ansats
kring vilka faktorer det är som avgör hur stark genomslagskraft nya re-
kommendationer får.

•  Hur tillämpar företagen Redovisningsrådets rekommendatio-
ner?

Ovanstående frågeställning beskrivs utifrån de valda rekommendationer
RR 1:91, RR 1:96, RR 5, RR 6 och RR 8. Från varje rekommendation pre-
senteras tillämpningsområde och de upplysningskrav som respektive re-
kommendation ställer. För att få en förståelse för på vilka grunder den
svenska standardsättningen bygger innehåller även referensramen ett av-
snitt om standardsättningen i Sverige.

•  Vad innebär öppenhetsbegreppet för de olika företagen?
Diskussionen kring begreppet öppenhet innefattar ansatser som förklarar
vad öppenhetsbegreppet innebär och vad syftet med öppenhet är. För att
beskriva inställningen till informationsutgivning berörs även debatten om
frivillig eller reglerad öppenhet.



Empiri och analys

49

4 Empiri och analys
mpiri- och analyskapitlet innehåller resultat och analys av doku-
mentstudierna och av genomförda intervjuer. Kapitlet har samma
disposition som referensramen varför det inleds med den allmänna

diskussionen kring standardsättning för att sedan gå över till de valda re-
kommendationerna. Sist presenteras resultat och analys kring öppenhets-
begreppet.

Den inledande delen om standardsättning baseras på de intervjuer vi gjort
med företagsrepresentanter medan nästkommande del, om de valda re-
kommendationerna, både består av information hämtad från årsredovis-
ningarna och från intervjuerna. Tyngdpunkten ligger dock på årsredovis-
ningsstudierna. Det avslutande avsnittet om öppenhetsbegreppet är också
en kombination av information från båda informationskällorna men tyngd-
punkten ligger här på intervjumaterialet.

Eftersom sexton företag studerats presenteras empiri och analys i samma
kapitel. Detta för att öka läsvänligheten samt öka möjligheten för läsaren
att följa med i tankegångarna i analysen. För att tydliggöra vad i kapitlet
som är empiri och vad som är analys, är analysen skriven i kursiv stil me-
dan resten är empiri. Dock är inte den sammanfattade empiriska analysen i
avsnitt 4.2.8 skriven i kursiv stil. I avsnitten standardsättning 4.1 och öp-
penhet 4.3 finns korta teoretiska sammanfattningar för att knyta an till in-
tervjufrågorna. Dessa avsnitt är alltså inte empiri men är ändå skrivna i
samma stil som empiridelarna.

Vid genomgången av de olika företagen kan de läsare som inte är intresse-
rade av detaljer kring företagen välja att enbart läsa branschgenomgångarna
som följer efter presentationen av företagen i varje bransch. De olika
branschgenomgångarna finns under avsnitten 4.2.1.3, 4.2.2.1, 4.2.3.3,
4.2.4.3, 4.2.5.4, 4.2.6.3, 4.2.7.5. Eftersom endast ett företag i fastighets-
branschen studerats finns ingen branschgenomgång utan företagspresenta-
tionen har kompletterats med intervjumaterial. Efter företagspresentatio-
nerna och branschgenomgångarna finns en sammanfattande empirisk ana-
lys där varje rekommendation presenteras för sig.

E
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4.1 Standardsättning

4.1.1 För eller emot standardsättning
Behovet av redovisningsstandards är, som vi skrev i referensramen, en de-
batterad fråga. Vissa forskare anser att standards inte bidrar till att förbättra
kvaliteten på företagens årsredovisningar. Andra forskare menar att redo-
visningsstandards är nödvändiga för att användarna skall kunna erhålla
kvalitativ och rättvisande information. (Mathews & Perera 1996) För att få
reda på vad företagen anser om standards ställde vi frågan; är standardsätt-
ning nödvändig?

Alla intervjuade personer ansåg att det är nödvändigt. Mikael Sjöblom på
Trelleborg, Matti Ahlblad på Cloetta Fazer och Peter Kindstrand på JM an-
såg att det var nödvändigt, framför allt ur jämförelsehänseende. Mikael
Sjöblom menade att användarna av årsredovisningen skall ha möjlighet att
jämföra ett bolag från år till år men de skall även ha möjlighet att jämföra
olika företag.

”… Om inte standards hade funnits hade det varit i stort sett omöjligt att jämföra, för då
hade det varit upp till företagen att sätta standarderna.”

Mikael Sjöblom, Trelleborg, 2001-04-11

Kristina Anderson på SCA hade en liknande uppfattning då hon ansåg att
läsarna av årsredovisningar skall förstå innebörden av årsredovisningen och
känna igen sig. Om företag säger att de följer Redovisningsrådets rekom-
mendationer skall läsarna veta vad det innebär. Kjell Frykling på WM-data
tyckte att standardsättningen framför allt är viktig ur ett globalt perspektiv,
bland annat för att investerare skall ha möjlighet att agera på samma vill-
kor.

Forskare som förespråkar standardsättning anser att standards är det enda
sättet att få företagen att producera den information som är nödvändig för
att möta efterfrågan och för att få en effektiv kapitalmarknad. De forskare
som är emot standardsättning menar däremot att företagen kommer att ge-
nerera den information som marknaden efterfrågar om det erbjudna priset
är rätt. Vi frågade därför företagen om de hade lämnat samma information
om det inte hade funnits några standards.

Tre av de intervjuade personerna ansåg att detta var oerhört svårt att svara
på men alla, intervjuade personer utom Johnny Nilsson på Lindab, trodde
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att de inte hade lämnat samma information om det inte hade funnits några
standards. Kjell Frykling på WM-data sade exempelvis att:

”… Företag hade då lämnat den informationen som de själva hade tyckt varit viktigast. …”
Kjell Frykling, WM-data, 2001-04-02

Staffan Ternby på AstraZeneca ansåg att företaget inte hade lämnat lika
utförlig information. Han ansåg att företaget lämnar mycket information
som egentligen inte är så viktig. Hade det inte funnits några standards hade
företaget koncentrerat sig mer på de viktiga budskapen, menade han. Peter
Kindstrand på JM menade också att företaget inte hade lämnat samma in-
formation om standards inte funnits.

”Det hade vi inte gjort. Men hade det inte funnits standardsättning hade vi skapat det och
det har vi ju redan gjort i den här branschen, innan det fanns standardsättning.”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

Johnny Nilsson på Lindab, som ansåg att företaget skulle lämnat ifrån sig
lika mycket information om det inte funnits standards, ansåg att ett publikt
bolag måste profilera sig och visa öppenhet, varför informationsutlämnan-
det skulle varit lika stort med eller utan standards.

Av intervjuerna kan vi alltså konstatera att alla företagsrepresentanter an-
såg att standarsättning är nödvändigt, framför allt ur jämförelsehänseende.
Dels för att användarna av informationen skall kunna känna igen sig och
kunna göra jämförelser mellan olika år och mellan olika företag, dels för
att alla investerare skall kunna agera utifrån samma villkor. Sex av de sju
intervjuade personerna ansåg också att de inte hade gett ut samma infor-
mation om inte standards hade funnits.

Det här går i linje med de argument som förespråkare för standardsättning
har. De menar bland annat att det endast är standards som kan få företag
att producera likvärdig kvantitativ och kvalitativ information. (Mathews &
Perera 1996) Staffan Ternby på AstraZeneca ansåg exempelvis att företag
lämnar mycket information som inte är viktig och att företaget inte skulle
lämna lika mycket information om standarderna inte funnits.

Det är dock inte bara standardsättningen som styr vilken information som
företaget kommer att ge ut. När vi frågade vad det är som styr utgivandet
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av informationen svarade fem företagsrepresentanter att det är alla intres-
senter som styr.

”… Det är väldigt mycket kapitalmarknadens krav, andra institutioner än Redovisningsrå-
det, finansanalytiker och börsen som styr, allt sammantaget.”

Kristina Anderson, SCA, 2001-04-09

”… men det är ju mycket kapitalmarknadens krav och analytikernas. Sen finns ju rekom-
mendationer också. Det går ju i vartannat med Redovisningsrådet och IAS. Det är klart att
allt detta styr.”

Matti Ahlblad, Cloetta Fazer, 2001-05-09

De här svaren tyder på att företagen inte bara styrs av standarderna vid
utgivandet av information utan att de även lyssnar på vilken information
som de övriga intressenterna efterfrågar. En parallell kan dras mellan de
intervjuade personernas svar och forskare som intar den så kallade ”free-
market approachen”. Forskarna menar att marknaden kommer att genere-
ra den information som efterfrågas, om förutsättningarna är rätt. Om fö-
retagets intressenter efterfrågar en viss information kommer alltså företa-
get att ge ut informationen om företaget känner att de tjänar på att ge ut
den. (Mathews & Perera 1996) Kjell Frykling på WM-data gav ett konkret
exempel på detta då han sade att:

”… typexemplet är framför allt kassaflödet, det har ju kommit till för att kapitalmarknaden
värderar företag väldigt mycket efter kassaflöden, …”

Kjell Frykling, WM-data, 2001-04-02

4.1.2 Privat eller offentlig standardsättning
Debatten kring standardsättning har även gällt vem det är som skall upp-
rätta eventuella standards, privata eller offentliga organisationer. Vi frågade
därför företagsrepresentanterna om standardsättningen skall ske av privata
eller offentliga organisationer.

Mikael Sjöblom på Trelleborg och Kjell Frykling på WM-data ansåg att det
inte spelar någon roll. Kjell Frykling menade att huvudsaken är att de som
verkar i organisationerna är professionella, sedan har det ingen betydelse
om de är privata eller offentliga. Mikael Sjöblom sade:
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”… Jag tror att trovärdigheten mellan privata och offentliga organ börjar suddas ut så
smått. Jag tror fortfarande att det finns en något högre trovärdighet till ett offentligt organ i
och för sig men jag tror det jämnas ut allt mer.”

Mikael Sjöblom, Trelleborg, 2001-04-11

Johnny Nilsson på Lindab, Peter Kindstrand på JM och Staffan Ternby på
AstraZeneca ansåg däremot att standardsättning skall ske av privata organi-
sationer. Johnny Nilsson pekade på att hela kapitalanskaffningen och kapi-
talmarknaden är privat och därför skall även standardsättningen vara privat.
Han ansåg att det inte skulle fungera om staten skulle sätta standards.

”… kan väl säga att Bokföringsnämnden var lite halvstatlig en gång i tiden, men den fick ju
aldrig något sådär riktigt genomslag som man hade hoppats på, eller dom hade hoppats
på.”

Johnny Nilsson, Lindab, 2001-03-30

Han jämförde även med länder i bland annat Östeuropa, där de har mycket
statlig reglering. Där är standardsättningen ofta väldigt detaljerad och det
finns stora sanktionsmöjligheter. Staffan Ternbys svar på varför privata or-
gan är att föredra var att industrin kan reglera sig själv, offentliga organ
skall inte behöva lägga sig i sådant. Peter Kindstrands motivering till varför
privata organisationer är att föredra löd:

”De har en annan känslighet. Istället för en myndighet så blir det ju en intresseorganisation
som har en helt annan flexibilitet och kanske en helt annan kraft i det som de utfärdar.”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

Matti Ahlblad på Cloetta Fazer var den enda som ansåg att offentliga orga-
nisationer var att fördra då han sade att:

”Det blir ju mer och mer internationaliserat det här och det finns ju ett förslag som säger
att vi skall följa IAS i framtiden, … jag tror säkert att det kommer att gå i den riktningen att
man försöker att inom EU ha, så långt det är möjligt, samma gemensamma regler. Då har
jag svårt att se hur det skulle kunna samordnas i de privata organen. Det blir nog något
slags offentligt.”

Matti Ahlblad, Cloetta Fazer, 2001-05-09

I debatten kring offentlig eller privat standardsättning hävdar förespråkare
för offentliga organisationer att en statlig standardsättning, genom sin auk-
toritet, har större legitimitet (Riahi-Belkaoui 2000). Förespråkarna för pri-
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vata organisationer menar dock att privata organisationer inger mer prestige
och acceptans bland företagen (Mathews & Perera 1996). Vi frågade före-
tagsrepresentanterna om de tycker att det är någon skillnad i legitimitet
mellan privata och offentliga organisationer.

Kristina Anderson på SCA och Mikael Sjöblom på Trelleborg ansåg att det
finns en skillnad. De menade båda att de offentliga organisationerna måste
företagen följa eftersom de förknippar dessa organisationers standards med
lag. De privata organisationerna ger däremot utrymme för avvikelse om
företagen inte tycker att de passar. Matti Ahlblad på Cloetta Fazer ansåg
också att de offentliga organisationerna har större legitimitet.

”Det tror jag nog är det offentliga. Det är klart att det finns ju Sveriges Finansanalytikers
Förening som ju ger ut rekommendationer och det är klart att man tittar på det, men det är
nog mer tyngd i det offentliga. … så det är klart att det är mer tyngd där.”

Matti Ahlblad, Cloetta Fazer, 2001-05-09

Kjell Frykling på WM-data tyckte att det var svårt att svara på men han
sade att:

”… man kanske får för sig att när det privata näringslivet är med att det är mer anpassat. På
något sätt kanske det känns rätt att VI på något sätt är med och sätter de här standarderna.
…” 

Kjell Frykling, WM-data, 2001-04-02

Vad gäller Redvisningsrådets utgivande av rekommendationer menade
Kjell Frykling dock att det är en översättning av internationella rekommen-
dationer och att det då inte spelar någon roll om det är en privat eller en
offentlig organisation som översätter dessa rekommendationer.

Uppfattningarna om standardsättningen skall ske av privata eller offentliga
organisationer gick isär mellan företagsrepresentanterna. Två företagsre-
presentanter ansåg att det inte spelar någon roll om standardsättningen
sker av privata eller offentliga organisationer. En av dessa två företagsre-
presentanter menade att huvudsaken är att de som verkar i organisationer-
na är professionella. En företagsrepresentant ansåg dock, i överensstäm-
melse med förespråkare för offentliga organisationer, att trovärdigheten
för offentliga organisationer är större men att detta dock börjar att suddas
ut (Riahi-Belkaoui 2000). De tre som ansåg att standarderna skall sättas
av privat organisationer pekade på anledningar som den offentliga organi-
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sationernas misslyckanden, större flexibilitet och att industrin kan reglera
sig själv. I enlighet med förespråkare för privata organisationer, ansåg
också företagsrepresentanterna att standards utformade av privata organi-
sationer ger större flexibilitet och spelrum för egna tolkningar (Mathews &
Perera 1996).

På frågan om det finns någon skillnad i legitimitet mellan privata och of-
fentliga organisationer menade tre av de intervjuade personerna att offent-
liga organisationerna har större legitimitet, eftersom företagen måste följa
dessa organisationers standards. Två av de intervjuade personerna för-
knippade de offentliga organisationernas standards med lag och menade
därför att företagen naturligtvis följer lagen. De privata organisationerna
däremot ger större utrymme för avvikelse. En av fördelarna som Mathews
& Perera (1996) nämnde med offentlig standardsättning är just att de har
samma effekter som en lag och därför får större genomdrivande kraft än
standards utgivna av privata organisationer. En företagsrepresentant an-
såg att det, när det gäller Redovisningsrådets utgivande av rekommenda-
tioner, inte spelar någon roll om dessa ges ut av en privat eller offentlig
organisation eftersom dessa enbart är en översättning av internationella
rekommendationer.

4.1.3 Fördelar eller nackdelar med många redovisningsstandards
Oavsett om det, som nämndes i referensramen, är privata eller offentliga
organisationer som upprättar standarderna är det viktiga att få företagen att
använda sig av de utarbetade standarderna. Riahi-Belkaoui (2000) hävdar
att det idag finns ett överflöd av rekommendationer och standards, vilket
enligt honom kan vara negativt för företagen. Scott (1997) menar dock att
många rekommendationer är positivt för företagen eftersom de då har en
viss möjlighet att välja vilka rekommendationer som är fördelaktigast för
dem att följa. Vi frågade om de intervjuade personerna ansåg att det är bra
med många rekommendationer och om de ansåg att det finns för många
rekommendationer.

Kristina Anderson på SCA ansåg att det är bra att det finns många rekom-
mendationer och hon ansåg inte heller att det finns för många. Hon ansåg
att det är bättre att det finns många rekommendationer än att alla krav sätts
in i en rekommendation. Vidare ansåg hon att de områden, som de gör re-
kommendationer för, antagligen behöver stramas upp. Kjell Frykling på
WM-data, Peter Kindstrand på JM, Matti Ahlblad på Cloetta Fazer och
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Johnny Nilsson på Lindab ansåg alla att rekommendationerna är väldigt
många och att problemet är att det kommer för många samtidigt.

”Det kommer ju en väldigt massa nu som träder ikraft och problemet, om man nu skall
säga med Redovisningsrådet, är ketchupeffekten. Från början kom ingenting ingenting, sen
kom lite och sen kommer alltihopa nu. Det är väl en liten nackdel i sig för att det kan vara
svårt att hänga med. Det är inte alldeles lätt, även om man sysslar med detta dagligen så är
det inte alldeles enkelt att sätta sig in i alla rekommendationer.”

Johnny Nilsson, Lindab, 2001-03-30

”Att det är svårt är helt klart därför att det är så mycket att ta ställning till samtidigt. Är man
van historiskt sett att kunna anpassa oss till en rekommendation per år, nu är det kanske
fem, sex, sju per år. ...”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

”Ja, de har ju fått eld i baken helt plötsligt. Det bara sprutar ju. … Ibland kan det vara lite
svårt att anpassa sig till de här fullt ut. Jag tror många gånger att man säger att man följer
dem men i verkligheten följer man dem bara nästan, men inte riktigt så att säga, man jäm-
kar kanske lite här och där. …”

Matti Ahlblad, Cloetta Fazer, 2001-05-09

Kjell Frykling på WM-data ansåg också att problemet med rekommenda-
tionerna är att de ibland är svåra att tolka, att betydelsen av dem inte blir
klara innan de har blivit praxis. Han sade vidare att det finns de rekom-
mendationer som han inte förstår varför de kommer ut, som exempel tog
han RR 17 som skall börja tillämpas i år och som behandlar nedskrivning-
ar. För WM-data innebär den här rekommendationen inte någon direkt
skillnad mot tidigare.

Staffan Ternby på AstraZeneca sade först att han inte kunde svara på om
det är bra med många rekommendationer men sade sedan att det inte är
några problem med många rekommendationer eftersom företag hittar sitt
sätt att redovisa.

Vi frågade även företagsrepresentanterna om det finns en risk att företag
inte följer rekommendationerna av den anledningen att det finns så många.
Johnny Nilsson på Lindab och Kristina Anderson på SCA ansåg att denna
risk inte finns. Kristina Anderson sade exempelvis att:
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”Nej, inte att de är många i sig, det tror jag inte utan det är väl i sådant fall innehållet i dem
och i synnerhet detaljkraven på upplysningarna som kan vara svårt, …”

Kristina Anderson, SCA, 2001-04-09

Kjell Frykling svarade först att denna risk inte borde finnas men sedan sade
han att;

”… det är klart att när det kommer väldigt många rekommendationer är det jobbigt. När
det kommer många på en gång, för det kan få väldigt stora konsekvenser och får det för
stora konsekvenser finns det också en risk att man försöker bilda sin egen uppfattning och
just testa gränserna, just för att det kan få för stora konsekvenser.”

Kjell Frykling, WM-data, 2001-04-02

Peter Kindstrand på JM var dock övertygad att det stora antalet rekommen-
dationer kan leda till att företag inte följer dem.

”Absolut! Jag tror också att det är en risk att man förenklar dem. Nu ska man säga att re-
kommendationerna tar sikte på väsentligheter i första hand. Sen kanske man inte följer dem
ner på oväsentliga saker, vilket har mindre betydelse. Men det tror jag är en stor risk i bör-
jan”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

Staffan Ternby på AstraZeneca ansåg att kombinationen av att det finns för
många och att de inte helt passar företagen kan leda till att företagen inte
följer rekommendationerna. Dessutom menade han att:

”De stora företagen brukar hitta sin modell och är det så att det kommer någon mindre
auktoritär rekommendation, som inte tillhör de tunga, så kanske man inte alltid följer den
till punkt och prickar.”

Staffan Ternby, Astra Zeneca, 2001-04-05

Riahi-Belkaoui (2000) menar att ett stort antal standards också kan leda till
att företagen ändrar sina redovisningsrutiner istället för att följa rekom-
mendationerna. Vi frågade företagen om de tror att denna risk existerar.
Kristina Anderson på SCA trodde inte att denna risk finns utan att det sna-
rare borde vara tvärtom.
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”… Om du har ett företag som inte har följt det som rekommendationen anger så måste de
byta i alla fall, så jag tycker att det borde vara lättare att följa rekommendationen för då vet
man ju hur man skall göra.”

Kristina Anderson, SCA, 2001-04-09

Staffan Ternby på AstraZeneca sade däremot att:

” Om en kommitté eller organ i Sverige kommer med en svensk rekommendation som
avviker från IAS så kanske man är mer skeptisk och ifrågasätter den rekommendationen.
Man tycker att det är viktigare att följa IAS. För det är ju helt klart att globaliseringen på-
verkar oss, att den internationella synen på oss och företaget blir allt viktigare.”

Staffan Ternby, Astra Zeneca, 2001-04-05

Johnny Nilsson på Lindab trodde att det i vissa fall finns en risk att företa-
gen ändrar sina redovisningsrutiner istället för att följa rekommendationer-
na, exempelvis när det kommer många nya rekommendationer samtidigt.
Han menade att det framför allt är under första året när rekommendationen
kommer ut som problemet kan uppstå.

Kjell Frykling på WM-data menade att företaget försöker anpassa sig till
rekommendationerna men att företaget bildar sin egen uppfattning gällande
rekommendationerna och att företaget även tänjer på gränserna.. En liknan-
de uppfattning hade Peter Kindstrand på JM då han sade att:

”Jag tror att det kan vara en katalysator för att ompröva de principer man har. Det kanske
inte bara är för att komma runt dom utan det kan vara för att ställa saker på sin spets lite
grann.”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

Kjell Frykling på WM-data menade också att rekommendationerna är styr-
da av verkstadsindustrin vilket gör att företaget inte kan anamma rekom-
mendationernas alla regler. Han ansåg att det skulle behövas ett underlig-
gande organ till Redovisningsrådet som är mer branschspecifikt.

Slutligen frågade vi även vad företagsrepresentanterna ansåg om Redovis-
ningsrådets rekommendationer, om de är bra eller om det hämmar infor-
mationsutgivningen. Alla intervjuade personer ansåg att Redovisningsrå-
dets rekommendationer är bra och att de inte hämmar informationsutgiv-
ningen. Kristina Anderson på SCA ansåg exempelvis att rekommendatio-
nerna är bra för att de klargör vilken information som skall lämnas. Hon
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sade dock att det finns detaljer i dem som hon ifrågasätter. Hon ansåg ock-
så att de upplysningar som rekommendationerna kräver ibland kan vara lite
märkliga. Av denna uppfattning var även Johnny Nilsson då han ansåg att
vissa rekommendationer kan vara lite väl övernitiska. Som exempel gav
han RR 1:96;

”Ja, man kan väl säga att man i en årsredovisning ska ta upp alla dotterbolag och ange dem
vid namn, säte och organisationsnummer. Det är väl lite överkurs.”

 Johnny Nilsson, Lindab, 2001-03-30

Staffan Ternby på AstraZeneca hade en liknande inställning då han menade
att rekommendationerna i grunden är välmotiverade men att de för företa-
gets del ibland går lite långt. Kjell Frykling på WM-data menade däremot
att rekommendationernas informationskrav bara är ett minimum och om
företag anser att annan information är viktigare så lämnar de ut den infor-
mationen också.

Av intervjuerna visade det sig alltså att det råder delade meningar bland
företagsrepresentanterna om rekommendationerna är för många. En av de
intervjuade personerna ansåg inte att det finns för många medan fyra an-
såg att rekommendationerna är lite väl många och att problemet framför
allt är att det kommer så många samtidigt. En av dessa menade också att
rekommendationerna ibland är svåra att tolka. En företagsrepresentant
som ansåg att det inte är något problem med många rekommendationer
motiverade det med att företag hittar sitt sätt att redovisa.

På den efterföljande frågan, om det finns en risk för att företag inte följer
rekommendationerna av den anledningen att det finns för många, var sva-
ren också av skiftande karaktär. Två av de intervjuade personerna ansåg
dock att problemet med rekommendationerna inte är att de är för många
utan att de är för detaljerade. Detta pekar, som vi nämnde i referensramen,
även Riahi-Belkaoui (2000) på som ett problem, utöver problemet med för
många standards. Två företagsrepresentanter ansåg dock att det finns en
risk för att företagen inte följer rekommendationerna på grund av att det
finns för många. Riahi-Belkaoui (2000) menar också att standarderna är
snäva i sin tillämpning, att de inte täcker alla tänkbara situationer och att
de inte beaktar skillnader mellan exempelvis stora och mindre samt privata
och offentliga företag. Ett liknande problem tar en företagsrepresentant
upp, då han menade att rekommendationerna är styrda av verkstadsindu-
strin och att alla rekommendationerna inte går att anamma inom den
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bransch som företaget befinner sig i. Han ansåg att det borde finnas ett
branschspecifikt organ som komplement till Redovisningsrådet.

Riahi-Belkaoui (2000) anser att det stora antalet standards kan leda till att
företagen ändrar sina redovisningsrutiner istället för att följa rekommen-
dationerna, varför vi frågade våra intervjupersoner om de trodde att denna
risk existerar. Svaren vi fick var av blandad karaktär. En av de intervjuade
personerna ansåg inte att denna risk existerar utan att det snarare borde
vara tvärtom då det borde vara lättare att följa rekommendationerna efter-
som företaget då vet hur de skall göra. Två intervjuade personer menade
dock att det finns en risk för att företag ändrar sina redovisningsrutiner
istället för att följa rekommendationerna, exempelvis när det är många re-
kommendationer som ges ut samtidigt. En företagsrepresentant sade att det
beror på vilken organisation som ger ut rekommendationen. Om rekom-
mendationen avviker från IAS är risken större att företaget är skeptiska till
den. En av de intervjuade personerna menade att många rekommendatio-
ner leder till att företaget tänjer på gränserna medan en annan menade att
det får företaget att ompröva sina nuvarande principer.

Den sista frågan inom detta område rörde företagens inställning till Redo-
visningsrådets rekommendationer. Alla intervjuade personer ansåg att Re-
dovisningsrådets rekommendationer är bra och att de inte hämmar infor-
mationsutgivningen. En företagsrepresentant ansåg exempelvis att rekom-
mendationerna är bra för att de klargör vilken information som skall läm-
nas. Tre av de intervjuade personerna ansåg dock att rekommendationer-
nas upplysningskrav ibland är för detaljerade, vilket också stöds av Riahi-
Belkaoui (2000) då han också tar upp detta som ett problem.

Sammanfattningsvis kan sägas att det råder delade meningar om det är
fördelar eller nackdelar med många rekommendationer. En av företagsre-
presentanterna ansåg att det är bra med många rekommendationer. Före-
tagsrepresentanten menade att det är bättre att det finns många rekom-
mendationer än att alla krav sätts in i en rekommendation. De fyra före-
tagsrepresentanter som ansåg att rekommendationerna är väldigt många
menar att problemet framför allt är att det kommer för många rekommen-
dationer samtidigt. Dessutom ansåg tre företagsrepresentanter att standar-
dernas upplysningskrav ibland går lite väl långt. Problemet med dagens
överflöd av redovisningsstandards är dock inte enligt våra intervjuer så
stort som Riahi-Belkaoui (2000) anser att det är.
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4.2 Rekommendationer

4.2.1 Data och IT branschen

4.2.1.1 Intentia

Intentia är ett programvaruföretag som bildades år 1984 och börsnoterades
under hösten år 1996. År 1999 hade företaget en omsättning på 3 062 mil-
joner kronor och antalet anställda uppgick till 3 360 personer.

Koncernredovisning
Tillämpning

Intentia anger i alla undersökta årsredovisningar att koncernbokslutet har
upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation avseende koncernre-
dovisning. Eftersom företaget börsnoterades först år 1996 är det först då
som företaget, genom inregistreringskontraktet vid OM Stockholmsbörsen,
åtar sig att följa Redovisningsrådets rekommendationer. Även år 1995 upp-
ger företaget att de följer Redovisningsrådets rekommendation vid upprät-
tandet av koncernbokslutet.

I 1997 års årsredovisning uppges att Intentia från och med år 1997 har till-
lämpat den nya EU-anpassade årsredovisningslagen och en förklaring ges
till hur detta har påverkat företagets balans- och resultaträkningar. I kon-
cernbokslutet ingår de företag där moderbolaget direkt eller indirekt inne-
har aktier uppgående till mer än 50 procent av röstetalet.

Upplysningar
Intentia lämnar i enlighet med koncernredovisningsrekommendationen
upplysning om vilka metoder och värderingsprinciper som används vid
upprättandet av koncernboksluten. Denna information lämnas under alla
undersökta år. I årsredovisningarna anger företaget att koncernboksluten
har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation avseende kon-
cernredovisning med tillämpning av förvärvsmetoden. Företaget informerar
vidare om att utländska dotterbolag omräknats enligt dagskursmetoden och
att fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balans-
dagskurs.

Den information som lämnas i årsredovisningen år 1995 överensstämmer
med de upplysningskrav som ställs i RR 1:91. Företaget har i årsredovis-
ningarna från år 1997 och år 1999 ökat upplysningarna och har anpassat sig
till RR 1:96, som har fler krav på upplysningar än RR 1:91. Bland annat
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innehåller dessa årsredovisningar information om dotterbolagens namn,
organisationsnummer och säte. Detta lämnas i not under andelar i koncern-
företag. Noten innehåller även upplysning om den kapitalandel som företa-
get innehar i dotterbolagen och även i dotterdotterbolagen.

Upplysning om hur goodwill behandlas redovisas i not under immateriella
anläggningstillgångar. Här görs en avstämning mellan goodwillens ingåen-
de och utgående värde, vilket leder till att anskaffningsvärde, ackumulerade
avskrivningar, nyanskaffningar, årets omräkningsdifferenser och årets av-
skrivningar presenteras. I 1999 års årsredovisning förklaras även att företa-
get från och med 1999 har tillämpat Redvisningsrådets rekommendation
nummer 8 varför planenligt restvärde för goodwill vid årets ingång har ökat
med 7,1 miljoner kronor.

Enligt kraven i RR 1:96 anges hur företagets sammansättning har föränd-
rats under året, denna information lämnas i förvaltningsberättelsen. Här
lämnas information om vilka företag som har förvärvats och hur stor del av
aktierna som har förvärvats.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

Intentia har i 1997 års årsredovisning angett att företaget från och med år
1997 tillämpat den nya årsredovisningslagen och förklarat vad detta har
inneburit för företaget. I 1999 års årsredovisning har företaget en rubrik
som de kallar byte av redovisningsprincip. Under denna informerar de om
att det under året har skett byte av redovisningsprincip.

År 1997 lämnas upplysningen indirekt genom att de angivit att de har an-
passat sig till den nya årsredovisningslagen. I 1999 års årsredovisning an-
ges att byte av redovisningsprincip har skett och motiven till detta. Byte har
skett i och med att Redovisningsrådets rekommendation 7, redovisning av
kassaflöden samt Redovisningsrådets rekommendation 8, redovisning av
effekter av ändrade valutakurser har trätt i kraft. Vidare uppges att såväl
årets som föregående års uppgifter redovisas med tillämpning av de nya
rekommendationerna. Till sist anges de effekter som bytet av redovisnings-
princip har fått på eget kapital. Den här informationen redovisas i not.

Upplysningskraven som ställs i RR 5 har i stort sett uppfyllts. För jämför-
barhet har intäktsredovisningen för 1998 räknats om i enlighet med de nya
principerna Det som företaget dock inte har uppfyllt är att jämförelsetalen i
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flerårsöversikterna inte har omräknats. Detta behöver företagen enligt re-
kommendationen inte göra men skälen till varför det inte görs skall lämnas.
Intentia lämnar ingen förklaring till varför omräkningen inte har skett.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Intentia har tillämpat Redovisningsrådets rekommendation RR 6 i de un-
dersökta årsredovisningarna från år 1997 och år 1999. Företaget har i av-
snittet redovisningsprinciper förklarat hur leasingavtal skall klassificeras
och vad som kännetecknar leasingavtal under de båda klassificeringarna. I
not till koncernbalansräkningen framgår att företaget både har finansiella
och operationella leasingavtal.

Intentia har, i 1997 års och 1999 års årsredovisningar, i noten materiella
anläggningstillgångar, en post som heter finansiella leasingavtal. Siffran
som här presenteras är anskaffningsvärdet vid respektive års början. Före-
taget lämnar dock ingen information om de ackumulerade avskrivningarna
för leasingobjektet utan det finns enbart en siffra för de ackumulerade av-
skrivningarna för alla inventarier. I enlighet med RR 6 redovisar Intentia i
not om skulder avseende leasingobjekten. Här anges betalningarna för fyra
år framåt i tiden och beloppet under respektive år. Enligt denna not och i
överensstämmelse med RR 6 redovisas också nästkommande års betalning
under kortfristiga skulder.

År 1997 har information om de operationella leasingavtalen lämnats. De
upplysningar som har lämnats är om räkenskapsårets betalda leasingavgif-
ter samt en summa avseende avtalade framtida leasingavgifter. År 1999 har
detta också gjorts men här har företaget, i enlighet med RR 6, även specifi-
cerat när de framtida leasingavgifterna förfaller till betalning. Företaget har
dessutom uppgett att det i de tillgångar som innehas via operationella lea-
singavtal ingår hyresavtal avseende lokaler.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Intentia tillämpar Redovisningsrådets rekommendation nr 8 i koncern-
bokslutet från år 1999. I 1997 års årsredovisning tillämpade företaget Bok-
föringsnämndens rekommendation 7 för omräkning av fordringar och skul-
der i utländsk valuta.
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Företaget har, i enlighet med RR 8, lämnat upplysning om att
dagskursmetoden har tillämpats vid omräkning av utländska dotterbolag.
Dessutom anges att samtliga dotterbolag klassificeras som självständiga.
Utländska fordringar och skulder har, också i enlighet med RR 8, omräk-
nats till balansdagens kurs. Vidare anges att i den mån fordringar och skul-
der i utländsk valuta har terminsäkrats, omräknas de till terminskurs. Till
sist uppges också att i de fall långfristiga fordringar i moderbolaget har
klassificerats som en finansiering av utlandsverksamheten, har fordran vär-
derats till anskaffningskurs i moderbolaget. Eventuell differens som upp-
kommit i samband med eliminering av sådan fordran har redovisats direkt
mot eget kapital i koncernen.

I noten eget kapital förklaras att RR 8 tillämpas och att förändringar i eget
kapital motsvarande 7 miljoner kronor avser omräkning av goodwill till
balansdagskurs istället för anskaffningskurs, i enlighet med den nya re-
kommendationen.

Intentia använder, i enlighet med rekommendationen begreppet
”kursdifferens” för de differenser som uppkommer vid omräkning av ford-
ringar och skulder i utländsk valuta och av utländska dotterbolag. I not till
eget kapital används dock uttrycket ”omräkningsdifferens”.

4.2.1.2 WM-data

WM-data är ett datatjänstföretag som grundades år 1969. Företaget börs-
noterades år 1985 och hade år 1999 en omsättning på 12 720 miljoner kro-
nor och cirka 8 200 anställda.

Koncernredovisning
Tillämpning

I WM-datas årsredovisning från år 1991 står det inte uttryckligen att Redo-
visningsrådets eller något annat organs rekommendationer har följts vid
upprättandet av koncernredovisningen. För de övriga undersökta åren anges
att WM-datas redovisnings- och värderingsprinciper överrensstämmer med
Redovisningsrådets rekommendationer.

I 1997 års årsredovisning anges att företaget från och med 1 Januari 1997
tillämpat den nya årsredovisningslagen, vilket dock inte förutom uppställ-
ningsformen för resultat- och balansräkning, medfört några förändringar i
redovisningen.
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Koncernredovisningen omfattar, i enlighet med Redovisningsrådets re-
kommendation WM-data AB och samtliga bolag i vilka WM-data vid rä-
kenskapernas utgång ägde mer än 50 procent av röstetalet.

Upplysningar
WM-data lämnar under hela undersökningsperioden upplysningar om vilka
metoder och värderingsprinciper som de använt vid upprättandet av kon-
cernredovisningen. Bland annat uppges att företagets koncernbokslut är
upprättat enligt förvärvsmetoden, att de utländska dotterbolagens balans-
räkningar omräknas efter dagskursmetoden samt att fordringar och skulder
i utländsk valuta värderas till respektive kurs på balansdagen. År 1991 och
1995 lämnas dock inte någon information om vilken metod som använts
vid upprättandet av koncernbokslutet. De upplysningar som företaget läm-
nar är bland annat att företaget har använt sig av förvärvsmetoden vid upp-
rättandet av koncernens bokslut och att dagskursmetoden har använts vid
omräkning av dotterbolagens balansräkningar.

De ökade upplysningskraven om dotterbolagen har också efterlevts då fö-
retaget uppger namn, organisationsnummer och säte för varje dotterbolag.
Vidare lämnas information om den kapitalandel som moderföretaget inne-
har i dotterbolagen.

I enlighet med RR 1:91 har företaget från år 1991 och framåt lämnat upp-
lysningar om avskrivningstider för koncernmässiga anskaffningsvärden.
För år 1991 anges dock att goodwill skrivs av i sin helhet mot eget kapital,
vilket inte är i enlighet med vad rekommendationen föreskriver. Detta görs
snarast möjligt vid förvärv med hänsyn till eventuella erforderliga juridiska
omstruktureringar. För åren 1997 och 1999 görs också, i enlighet med RR
1:96, en utförligare beskrivning där information lämnas om avskrivningstid
på goodwill och motiven till dessa. Dessutom görs avstämning i not mellan
ingående och utgående värden.

Enligt kraven i RR 1:96 lämnas i årsredovisningarna från år 1997 och 1999,
upplysning om vilka nya förvärv som gjorts under året. För varje förvärvat
företag anges det förvärvade företagets verksamhet och tidpunkt för förvär-
vet. I de flesta fall anges även antalet anställda och vilken omsättning re-
spektive företag har.
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Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

WM-data har endast år 1997 angivit att de har ändrat redovisningsprinci-
per. Detta har de gjort för att anpassa sig till den nya årsredovisningslagen.
De övriga undersökningsåren lämnar företaget ingen information som kan
tyda på att de ändrat redovisningsprinciper.

Upplysning om byte av redovisningsprinciper har lämnats i bokslutskom-
mentarerna till 1997 års årsredovisning under rubriken ändrade redovis-
ningsprinciper. Här informerar de om att de från och med den 1 januari
1997 tillämpar den nya årsredovisningslagen. Tillämpningen har dock en-
ligt denna information inte, förutom ändrade uppställningsformer för re-
sultat- och balansräkningar, medfört några förändringar i redovisningen.
Vidare anges att företaget från och med år 1997 tillämpar intressebolagsre-
dovisning enligt kapitalandelsmetoden. Här anges också att effekten på in-
gående eget kapital av den ändrade redovisningsprincipen är marginell var-
för omräkning av tidigare år inte har skett.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

WM-data tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 6 i 1997 och
1999 års årsredovisning.

WM-data har i årsredovisningen från år 1997 lämnat upplysning om hur
klassificeringen av leasingavtalen som operationella och finansiella har ge-
nomförts. WM-data uppger i sin årsredovisning år 1997 att företaget genom
leasingavtal disponerar exempelvis inventarier, datorer och tjänstebilar. Här
anges också att leasingavtal som bedöms innebära obetydlig ekonomisk
risk och som understiger 0,5 miljoner kronor klassificeras som operatio-
nella. Inga finansiella leasingavtal har ingåtts efter år 1996. Även i 1999 års
årsredovisning anges att företaget har operationella leasingavtal.

Företaget har inte, som anges i rekommendationen, för de operationella
leasingavtalen, lämnat upplysning om periodens betalda leasingavgifter
liksom upplysning om avtalade framtida leasingavgifter. Denna upplysning
skall lämnas i not. I WM-datas årsredovisning från år 1997 finns ingen så-
dan upplysning men i årsredovisningen från år 1999 finns denna upplys-
ning specificerad i not.
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Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

WM-data har inte direkt angett att de använt sig av Redovisningsrådets re-
kommendation RR 8 i 1999 års årsredovisning. Indirekt syns det dock ef-
tersom de har lämnat upplysningar som överensstämmer med vissa av de
krav som RR 8 ställer.

I samtliga undersökta årsredovisningar har WM-data lämnat upplysning om
att dagskursmetoden har använts vid omräkning av utländska dotterbolags
balansräkningar och att fordringar och skulder i utländsk valuta har värde-
rats till balansdagskurs.

I övrigt finns ingen ytterligare information som enligt RR 8 skall lämnas.
Företaget har inte heller ändrat terminologin utan använder fortfarande ut-
trycket ”omräkningsdifferens” för de differenser som uppstår vid omräk-
ning av utländska dotterbolag.

4.2.1.3 Branschgenomgång data och IT branschen

Båda WM-data och Intentia anger uttryckligen att de tillämpar Redovis-
ningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Emellertid upplyser
WM-data inte uttryckligen att de tillämpar rekommendationen för år 1991,
men av upplysningarna framgår att koncernbokslutet är upprättat i enlighet
med den. WM-data och Intentia (Intentia från och med år 1995) lämnar de
upplysningar som krävs enligt RR 1:91. WM-data uppger dock år 1991 att
koncernen skriver av goodwill direkt mot eget kapital, vilket inte är fören-
ligt med rekommendationen. WM-data anger inte heller år 1991 och 1995
vilken konsolideringsmetod som använts. Företagen har även anpassat sig
till RR 1:96, med dess ökade krav på upplysningar. De två företagen har
också uppgett att årsredovisningarna anpassats till den nya årsredovis-
ningslagen från och med räkenskapsåret 1997.

Vid intervjun med Kjell Frykling på WM-data gav han sin syn på Redovis-
ningsrådet och RR 1:91.
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”RR 1:91 var redovisningsrådets första rekommendation, den hade ju inte den tyngden då,
det fanns inte med i noteringsavtalet. … Risken med en rekommendation är liksom att vi
rekommenderar er att göra så här, det är inte samma sak som att ni ska göra så utan ni bör
göra så. Så länge man säger att ni bör göra, då gör man det om man tycker att det är intres-
sant just för en själv. Nu har ju redovisningsrådets rekommendationer fått en mer klang-
stämpel över sig, vilket gör att det är klart att man följer dem.”

Kjell Frykling, WM-data, 2001-04-02

När det gäller rekommendationen om byte av redovisningsprinciper har
både WM-data (1997) och Intentia (1997 och 1999) under undersöknings-
perioden uppgett att de ändrat redovisningsprinciper. I båda företagen har
detta skett för att anpassa redovisningen till svensk lag eller rekommenda-
tion, vilket enligt rekommendationen krävs för att byte skall få ske. Företa-
gen uppfyller rekommendationens krav på upplysningar. Intentia anger
dock inte skäl till varför flerårsöversikterna inte har räknats om.

Leasingrekommendationen tillämpas av båda företagen från och med rä-
kenskapsåret 1997. Intentia har under de år som rekommendationen tilläm-
pats, 1997 och 1999, lämnat de upplysningar som rekommendationen krä-
ver både för de finansiella och operationella leasingavtalen, vilket WM-
data inte gjort år 1997. WM-data har inte lämnat upplysningar om årets
betalda leasingavgifter och det finns inte heller någon upplysning om de
avtalade framtida leasingavgifterna när det gäller de operationella leasing-
avtalen. År 1999 har WM-data lämnat de upplysningar, om sina operatio-
nella leasingavtal, som krävs enligt rekommendationen.

Kjell Frykling på WM-data ansåg dock i intervjun att RR 6 var jobbig att
börja tillämpa. Det han då syftar på är klassificeringen och de ökade upp-
lysningskraven.

”… så länge all leasing är operationell leasing är det frid och fröjd men den nya rekom-
mendationen innebar utökad informationsgivning. Vi har cirka 50 dotterbolag i koncernen
och när man sitter på koncernredovisningsnivå måste man hämta in alla uppgifter. Ju mer
rekommendationer som kommer och ju mer obligatorisk informationen är, desto mer upp-
gifter måste man begära in.. … Det finns ett bolag som har väldigt mycket leasingavtal och
sätta sig och titta över, vad det är för typ av leasingavtal de har, när man tidigare inte hade
behövt bry dig om det, utan man bara hade behandlat det som en kostnad rakt upp och
ned. …”

Kjell Frykling, WM-data, 2001-04-02
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Både Intentia och WM-data tillämpar rekommendationen om redovisning
om effekter av ändrade valutakurser. Dock nämner WM-data inte detta ut-
tryckligen vilket Intentia gör. Intentia lämnar även fler av de upplysningar
som krävs än vad WM-data gör, men utan att för den skull uppfylla alla
krav. Enligt RR 8 skall upplysning lämnas om det belopp som valutakurs-
differenserna har påverkat årets nettoresultat samt även storleken på de ac-
kumulerade kursdifferenserna. Denna upplysning lämnar inte något av fö-
retagen. De övriga upplysningskrav som ställs i RR 8 med bland annat kra-
vet på information om periodens kursdifferenser kunnat reducerats genom
valutasäkringsåtgärder samt önskvärd information om valutapolicy lämnas
inte heller av något av företagen. Dessutom skall information lämnas om
eventuella flödessäkringar och vilken betydelse dessa har fått för resultatet,
vilket inte lämnats av företagen. Intentia är dock ett av få företag som ut-
tryckligen skrivit hur de klassificerar sina utländska dotterbolag. Intentia är
också ett av få företag som använder begreppet ”kursdifferenser” för de
differenser som uppkommer vid omräkning av utländska fordringar och
skulder och av utländska dotterbolag. Detta gör inte WM-data, som fortfa-
rande använder begreppet ”omräkningsdifferens” för de differenser som
uppkommer vid omräkning av utländska dotterbolag.

Enligt Kjell Frykling på WM-data hade inte RR 8 så stor betydelse för fö-
retaget.

”… den stora grejen var att man skulle värdera goodwill i utländska förvärv, valutaeffekten
på den biten. Det var väl det stora problemet, om man nu ser det som ett sorts problem.
Det innebar att det blev en större valutahantering. I övrigt har vi inga större valutaeffekter.”

Kjell Frykling, WM-data, 2001-04-02

I RR 8 ställs, som vi tidigare har nämnt, mycket stora krav på upplysning-
arna. Vi frågade därför Kjell Frykling om upplysningskraven är svåra att
uppfylla.

”… nej jag tycker inte det. Det är klart att det blev lite mer information men jag tror inte att
jag upplevde det som något jättearbete direkt, sedan försöker man göra det så enkelt som
möjligt.”

Kjell Frykling, WM-data, 2001-04-02
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4.2.2 Fastighet- och byggföretag
Då vi endast studerat ett företag i denna bransch har vi ingen bransch-
genomgång utan informationen från årsredovisningarna och från intervjun
har sammanfogats nedan.

4.2.2.1 JM AB

JM är ett byggnads- och fastighetsföretag som grundades 1945. År 1999
omsatte koncernen 5 825 miljoner kronor och hade vid årets slut 2 266 an-
ställda. JM börsintroducerades på OM Stockholmsbörsen år 1982.

Koncernredovisning
Tillämpning

JM informerar i årsredovisningarna år 1993 och år 1995 att koncernredo-
visningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om kon-
cernredovisning. I årsredovisningarna år 1997 och år 1999 upplyser JM om
att koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekom-
mendation RR 1:96.

JM anger i 1997 och 1999 års årsredovisningar att koncernredovisningen
omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag
innehar mer än 50 procent av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande enligt årsredovisningslagen 1:4.

Upplysningar
JM lämnar under hela undersökningsperioden upplysningar om vilka meto-
der och värderingsprinciper som använts vid upprättande av koncernredo-
visningen. År 1991 och år 1993 anges bland annat att företaget har använt
sig av förvärvsmetoden vid upprättandet av koncernens bokslut och att
dagskursmetoden använts vid omräkning av utländska dotterbolags bokslut.
För övriga år i undersökningsperioden nämns inget om vilken koncernre-
dovisningsmetod som använts.

Företaget lämnar i not, i enlighet med RR 1:96, upplysning om namn, or-
ganisationsnummer och säte för varje dotterföretag och intresseföretag. Vi-
dare lämnas upplysning om den kapitalandel som moderföretaget direkt
eller indirekt innehar i företaget.

Upplysning om vilka avskrivningar som använts för goodwill lämnas en-
bart i 1999 års årsredovisning. Informationen om avskrivningstiden för



Empiri och analys

71

goodwill lämnas i not. Där presenteras en avstämning mellan ingående och
utgående värden för goodwill som visar summan av anskaffningsvärden
och ackumulerade avskrivningar vid årets början. Avstämningen visar även
den goodwill som tillkommit under året. Där finns även en motivering i de
fall avskrivningstiden överstiger fem år. Likaledes anges årets avskrivning
samt summan av anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar vid
årets slut.

När koncernens sammansättning har ändrats väsentligt under perioden
lämnar JM upplysningar om detta i förvaltningsberättelsen och under re-
spektive affärsenhets beskrivning. Vidare lämnas för vart och ett av perio-
dens förvärv och/eller avyttringar upplysning om vilken betydelse det fått
för verksamheten och resultatet. I årsredovisningen år 1997 informeras i
förvaltningsberättelsen om väsentliga händelser efter rapportperiodens ut-
gång.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

I årsredovisningarna år 1991, 1993 och 1995 anges att värderingsprinciper-
na för koncernen och moderbolaget är oförändrade från föregående år, var-
för en tillämpning av rekommendationen inte varit nödvändig. I JM:s års-
redovisning år 1991 upplyser de att principen för redovisning av obeskatta-
de reserver i koncernen har ändrats under 1991 och att tidigare resultat och
balansräkningar justerats för att uppnå jämförbarhet. Motivet till detta an-
ges vara att en bättre överensstämmelse uppnås med internationell praxis.

JM informerar i förvaltningsberättelsen att koncernen från år 1997 tilläm-
par nya redovisningsprinciper när det gäller; den nya årsredovisningslagen,
latent skatt, successiv vinstavräkning och koncerngemensamma kostnader.

När det gäller de ändringar som görs av redovisningsprinciperna från år
1997 lämnas upplysningar om att byte har skett och om motiven till detta.
Vidare lämnas upplysning om den påverkan som effekter av bytena har fått
för den aktuella räkenskapsperioden samt även för de perioder som pre-
senteras för jämförelseändamål. JM har även presenterat resultat- och ba-
lansräkningar både enligt nya redovisningsprinciper och enligt äldre redo-
visningsprinciper för jämförelseändamål.

När vi frågade Peter Kindstrand på JM om det är något som företaget upp-
lever vara problematiskt med denna rekommendation svarade han att:
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”Det är ju alltid problematiskt egentligen när man byter redovisningsprinciper att kunna
redogöra för hur det skulle slå bakåt i tiden. Ibland är det nästan omöjligt eftersom man
inte har den information internt som behövs för att kunna göra det. …”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Under hela undersökningsperioden informerar JM endast år 1999 om att
koncernen innehar leasingavtal. Dock nämns inte uttryckligen att företaget
tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 6. JM upplyser i årsre-
dovisningen år 1999 att koncernen innehar leasingavtal avseende kontors-
maskiner och tjänstebilar. Dessa redovisas enligt JM som operationella lea-
singavtal och leasingavtalen informeras vara av mindre värde. Företaget
lämnar dock ingen upplysning om årets leasingavgifter eller om avtalade
framtida leasingavgifter och när de förfaller till betalning.

Vid intervjun med Peter Kindstrand på JM menade han att denna rekom-
mendation inte är tillämplig i så många delar för företaget.

”… Vi har en särskild problematik. Vi har ju ganska stort innehav av fastigheter. Vi är ju i
så fall andra parten, den som leasar ut sina tillgångar. Att lämna den information vi redan
lämnar om våra fastigheter är tillräckligt. Vi leasar inga fastigheter. Vi hyr ett antal fastig-
heter men det är faktiskt enbart våra egna, som vi leasar av oss själva.”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

JM informerar inte något om att Redovisningsrådets rekommendation RR 8
har tillämpats. År 1991 anges att koncernen vid omräkning av utländska
dotterbolags resultat- och balansräkningar har använt den så kallade mone-
tära-icke monetära metoden. I not redovisas årets kursdifferenser. Dessa
uppgår dock inte till så stora belopp. År 1993 och år 1995 lämnas upplys-
ning om att de utländska dotterbolagens balansräkningar omräknats till
svenska kronor efter balansdagens kurser och resultaträkningarna efter
årets genomsnittliga valutakurser. JM lämnar år 1997 och år 1999 upplys-
ning om att utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt
dagskursmetoden.



Empiri och analys

73

Övriga upplysningar som rekommendationen kräver lämnar inte företaget.
Företaget har inte heller använt begreppet ”kursdifferens” för de differenser
som uppkommer vid omräkning av utländska dotterbolag utan använder
fortfarande begreppet ”omräkningsdifferens”.

När vi frågade Peter Kindstrand på JM om det är något som företaget upp-
lever som problematiskt med denna rekommendation svarade han:

”Vi har under de senaste åren haft en ganska liten utlandsverksamhet. Nu har den börjat gå
ned ganska kraftigt. Det enda som fick betydelse för oss är egentligen att man ska räkna om
goodwillen i utländsk valuta. …”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

4.2.3 Handelsföretag

4.2.3.1 G & L Beijer

G & L Beijer är ett handelsföretag vars huvudsakliga verksamhet är inrik-
tad mot industriell handel. Företaget bildades år 1866 och hade år 1999 en
omsättning på cirka 1 469 miljoner kronor samt hade 835 anställda.

Koncernredovisning
Tillämpning

G & L Beijer har i alla undersökta årsredovisningar tillämpat Redovis-
ningsrådets rekommendation vid upprättandet av koncernredovisningen. I
1997 och 1999 års årsredovisningar står även att företagets redovisnings-
principer i allt väsentligt överensstämmer med den nya årsredovisningsla-
gen samt Bokföringsnämndens, Redovisningsrådets och Föreningen Aukto-
riserade Revisorers rekommendationer och uttalanden.

Upplysningar
Företaget har i samtliga årsredovisningar lämnat information om vilka me-
toder de använt vid omräkning av utländska dotterbolags balans- och re-
sultaträkningar samt vid omräkning av fordringar och skulder i utländsk
valuta. Upplysningar lämnas också om att förvärvsmetoden har använts vid
upprättandet av koncernbokslutet. I 1991 och 1993 års årsredovisningar
anges, i enlighet med rekommendationen, avskrivningstider för goodwill.
År 1993 och år 1995 görs en utförligare presentation av goodwill i not, där
information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar och plan-
enligt restvärde lämnas. I årsredovisningarna från år 1997 och år 1999
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meddelar företaget även att de har omprövat goodwillens ekonomiska livs-
längd, vilket har inneburit att livslängden för förvärv gjorda från och med
år 1997 har beräknats till 20 år. Upplysningskraven gällande goodwill öka-
de i RR 1:96. Företagen har anpassat sig till dessa ökade krav och har i no-
ten goodwill utökat informationen. Här görs en avstämning mellan good-
willens ingående och utgående värde, vilket leder till att anskaffningsvärde,
ackumulerade avskrivningar, nyanskaffningar, årets omräkningsdifferenser
och årets avskrivningar presenteras. Vidare upplyser företaget från år 1993
och framåt också att avsättning till omstruktureringsreserv görs om så er-
fordras.

I 1997 och 1999 års årsredovisningar lämnar företaget, i enlighet med re-
kommendationen, upplysningar om dotterbolagens namn, organisations-
nummer och säte samt kapitalandel i bolagen. Enligt kraven i RR 1:96 läm-
nas information om de större förvärv som skett. Övriga förändringar i fö-
retagets sammansättning presenteras i förvaltningsberättelsen.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

G & L Beijer har för åren 1997 och 1999 tillämpat Redovisningsrådets re-
kommendation RR 5. I årsredovisningarna år 1997 och år 1999 anger före-
taget att de har omprövat goodwillens ekonomiska livslängd. De uppger
även motiven till omprövningen. Principförändringen tillämpas på förvärv
gjorda från och med 1997.

1999 års årsredovisning innehåller dessutom upplysning om att redovisning
av pensionsförpliktelser ändrades i koncernens norska verksamhet under år
1999. Vidare förklaras också vilken påverkan detta fått på eget kapital.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Redovisningsrådets rekommendation RR 6 tillämpas av G & L Beijer från
1997 års årsredovisning. Företaget upplyser i 1997 och 1999 års årsredo-
visningar om att det inom koncernen finns finansiella leasingavtal i begrän-
sad omfattning och till mindre värde, varför företaget har valt att redovisa
dessa som operationella leasingavtal. Detta är inte i enlighet med rekom-
mendationen. I noten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter finns
sedan uppgift om periodens betalda leasingavgifter. Någon närmare infor-
mation om leasingavtalen lämnas inte.
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Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

G & L Beijer uppger inte uttryckligen att de tillämpar Redovisningsrådets
rekommendation RR 8. Företaget lämnar information i sina årsredovisning-
ar om vilken metod som använts vid omräkning av utländska dotterbolag
samt vilken metod som använts vid omräkning av utländska fordringar och
skulder. I 1991 års årsredovisning finns dock bara upplysning om vilken
metod som använts vid omräkning av utländska dotterbolag.

Övrig information som lämnas och som överensstämmer med rekommen-
dationens krav är att terminskursen har använts vid omräkning av utländsk
valuta som terminssäkrats. Detta upplyser företaget om i alla studerade års-
redovisningar utom år 1991. Övriga upplysningar som företag enligt re-
kommendationen skall lämna, har inte G & L Beijer lämnat. Företaget har
inte heller ändrat i terminologin utan använder fortfarande begreppet
”omräkningsdifferens” för de differenser som uppkommer vid omräkning
av utländska dotterbolag.

4.2.3.2 H & M Hennes & Mauritz AB
H & M Hennes & Mauritz AB är en koncern verksam inom modebran-
schen som grundades år 1947. År 1999 omsatte koncernen 32 900 miljoner
kronor och hade i medeltal 17 652 anställda. Börsintroduktion på OM
Stockholmsbörsen skedde år 1974.

Koncernredovisning
Tillämpning

H&M upplyser i årsredovisningen år 1991 att koncernen i enlighet med de
rekommenderade koncernredovisningsprinciper som publicerades under år
1991 har ändrat koncernens redovisning så att obeskattade reserver uppde-
lats i eget kapital och latent skatteskuld. I årsredovisningen från år 1993
och år 1995 informerar koncernen att de inte strikt tillämpar Redovisnings-
rådets rekommendation om koncernredovisning men anger samtidigt att en
strikt tillämpning inte väsentligen har påverkat koncernens resultat och
ställning under åren.

I årsredovisningen år 1997 anges i förvaltningsberättelsen att årsredovis-
ningen inte är anpassad till den nya årsredovisningslagen. Anledningen till
detta är att koncernens moderbolag har brutet räkenskapsår och således inte
får tillämpa den nya årsredovisningslagen under detta år. H&M lämnar i
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årsredovisningen år 1999 upplysning om att redovisnings- och värderings-
principerna överensstämmer med Redovisningsrådets och Bokförings-
nämndens rekommendationer.

Upplysningar
H&M lämnar under hela undersökningsperioden upplysningar om vilka
metoder och värderingsprinciper som använts vid upprättande av koncern-
redovisningen. För åren 1995, 1997 och 1999 anges att koncernbokslutet är
upprättat enligt förvärvsmetoden och att dagskursmetoden använts vid om-
räkning av utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar. Dock läm-
nas inga upplysningar om avskrivningstiden för koncernmässiga anskaff-
ningsvärden inklusive goodwill.

H&M-koncernen lämnar under hela undersökningsperioden upplysning om
att avsättning görs för nyetableringar, vilket inkluderas i försäljningskost-
naderna. Kostnaderna avser kostnader för ombyggnad och inredning av
nytillkomna lokaler samt nytillkommen verksamhet. Vidare lämnas upp-
lysning om att nyetableringskostnaderna har kostnadsförts i enlighet med
respektive lands redovisnings- och skattepraxis.

Företaget lämnar i årsredovisningen år 1997 upplysning om dotterföreta-
gens namn. Dock lämnas ingen upplysning om dotterföretagens organisa-
tionsnummer och säte, vilket krävs enligt rekommendationen. Denna in-
formation lämnas i 1999 års årsredovisning. När koncernens sammansätt-
ning ändrats under året, till exempel genom att H&M öppnat fler butiker
eller bildat nya bolag, informeras om detta i förvaltningsberättelsen eller
under rubriken koncernöversikt.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

H&M lämnar i årsredovisningen år 1999 upplysning om att redovisnings-
och värderingsprinciperna överensstämmer med Redovisningsrådets och
Bokföringsnämndens rekommendationer. Från och med verksamhetsåret
1997/1998 tillämpas nya årsredovisningslagen och jämförelsetal för tidiga-
re år har ändrats i enlighet härmed.

I förvaltningsberättelsen år 1995 upplyser H&M att omräkning gjorts till
genomsnittskurs för verksamhetsåret 1994/1995. Av jämförbarhetsskäl har
även koncernresultaträkningen för verksamhetsåret 1993/1994 räknats om.
Vidare upplyses om att konsolidering tidigare år har skett till balans-
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dagskurs och att anledningen till bytet av redovisningsprincip är en föränd-
ring av Redovisningsrådets och FAR:s rekommendationer. Dessa ger enligt
H&M inte längre någon frihet i valet av metod för omräkning av utländska
dotterbolag.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

H&M lämnar i årsredovisningen år 1999 upplysning om att redovisnings-
och värderingsprinciperna överensstämmer med Redovisningsrådets och
Bokföringsnämndens rekommendationer. År 1997 nämns inte någonting
om att koncernen innehar leasingavtal.  H&M upplyser dock uttryckligen i
not till bokslutet år 1999 att koncernen inte har några ingångna leasingav-
tal.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

H&M informerar i årsredovisningarna från år 1993, 1995, 1997 och 1999
att redovisning av fordringar och skulder i utländsk valuta följer Bokfö-
ringsnämndens rekommendation nr 7. Företaget lämnar i årsredovisningen
1999 upplysning om att redovisnings- och värderingsprinciperna överens-
stämmer med Redovisningsrådets och Bokföringsnämndens rekommenda-
tioner.

I årsredovisningarna år 1991 och år 1993 informeras att balansdagens kurs
har använts vid omräkning av utländska bolags bokslut. Vidare upplyses
om att fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansda-
gens kurs. År 1995 upplyser H&M att boksluten för de utländska dotterbo-
lagen från och med räkenskapsåret 1994/1995 omräknats till svenska kro-
nor enligt dagskursmetoden. För jämförelse har även resultaträkningen för
verksamhetsåret 1993/1994 omräknats enligt denna princip. I årsredovis-
ningen år 1999 lämnar H&M upplysning om vilka metoder som använts
vid omräkning av poster i utländsk valuta.

H&M informerar år 1993 att koncernen i takt med den fortsatta utlandsex-
pansionen blir alltmer utsatt för valutakursförändringar. Eftersom försälj-
ning på de olika marknaderna sker i lokal valuta, blir koncernen påverkad
av dollarns förändring gentemot respektive valuta. För att reducera valuta-
riskerna säkrar moderbolaget stora delar av koncernens inköp genom bland
annat terminskontrakt. I årsredovisningen 1995 informerar H&M under ru-
briken koncernöversikt att H&M-koncernens valutaexponering är centrali-
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serad till det svenska moderbolaget och H&M:s policy är att säkra huvud-
parten av den så kallade transaktionsexponeringen så snart en sådan upp-
står. För att säkerställa dollarkursen och därmed reducera effekterna av
framtida valutakursrörelser, terminssäkras US-dollarn löpande under året
och de till denna relaterade valutor.

Under hela undersökningsperioden redovisas de effekter valutakursdiffe-
renserna fått på det egna kapitalet. Dock redovisas inte de ackumulerade
kursdifferenserna som påverkat eget kapital. H&M redovisar inte heller det
belopp som årets kursdifferenser har kunnat reduceras genom valutasäk-
ringsåtgärder och vilken påverkan valutakursdifferenserna har fått på netto-
resultatet. Vad gäller de nya begreppen använder företaget begreppet
”kurseffekt” för de differenser som uppkommer vid omräkning av utländs-
ka dotterbolag.

4.2.3.3 Branschgenomgång handelsföretag
G & L Beijer har under hela undersökningsperioden följt Redovisningsrå-
dets rekommendation om koncernredovisning, RR 1:91 och 1:96. Företaget
har också lämnat de upplysningar som krävs. När det gäller H&M uppger
företaget att koncernen inte strikt tillämpar rekommendationen om kon-
cernredovisning, men anger samtidigt att det inte skulle förändra koncer-
nens ställning och resultat om det gjordes. År 1999 uppges dock att H&M
tillämpar rekommendationen. Detta år anges att övervärden i sin helhet
skrivs av omedelbart, vilket inte är förenligt med rekommendationen. Ett
medvetet avsteg från rekommendationen görs alltså när H&M väljer att
omedelbart nedskriva övervärden. H&M lämnar inte heller de upplysningar
som krävs enligt rekommendationen, bland annat vad gäller upplysningarna
om goodwill. År 1997 lämnas inte någon uppgift om dotterbolagens orga-
nisationsnummer och säte.

När det gäller rekommendationen om byte av redovisningsprinciper anger
inte något av företagen uttryckligen att Redovisningsrådets rekommenda-
tion RR 5 tillämpas. Dock anger båda företagen att byte av redovisnings-
principer har skett för att anpassa sig till svensk lag eller svenska rekom-
mendationer, vilket rekommendationen föreskriver. G & L Beijer redovisar
även vilken effekt bytet fått på eget kapital.

Leasingrekommendationen tillämpas av G & L Beijer från och med räken-
skapsår som börjar år 1997, vilket företaget enligt rekommendationen ock-
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så skall göra. Företaget anger dock att eftersom koncernen endast har
obetydliga finansiella leasingavtal redovisas dessa som operationella, vilket
inte är i enlighet med det som rekommendationen föreskriver. H&M upply-
ser först år 1999 att koncernen inte innehar några leasingavtal.

När det gäller rekommendationen om redovisning av effekter av ändrade
valutakurser tillämpas den av båda företagen, vilket de dock inte anger ut-
tryckligen. H&M och G & L Beijer anger att koncernerna tidigare år till-
lämpat BFN nr 7. Inget av företagen uppfyller alla de krav på upplysningar
som ställs i rekommendationen. Exempelvis lämnas ingen information om
storleken på de ackumulerade kursdifferenserna, om det belopp som kurs-
differenserna påverkat nettoresultatet med samt hur årets kursdifferenser
kunnat reducerats genom olika valutasäkringsåtgärder. H&M lämnar
mycket utförligare information om bland annat företagets valutaexponering
och valutapolicy än vad G & L Beijer gör. Vad gäller terminologin använ-
der sig H&M av begreppet ”kurseffekt” för de differenser som uppstår vid
omräkning av utländska dotterbolag medan G & L Beijer fortfarande an-
vänder sig av det gamla uttrycket ”omräkningsdifferens”.

4.2.4 Kemi- och läkemedelsbranschen

4.2.4.1 AstraZeneca

Astra grundades år 1913. I april 1999 gick Astra AB och Zeneca Group
PLC samman och bildade AstraZeneca, ett av världens ledande läkeme-
dels- och agrokemiföretag. Företaget omsatte år 1999 cirka 184 450 miljo-
ner kronor och hade ungefär 55 000 anställda över hela världen. Astra
börsintroducerades år 1955.

Koncernredovisning
Tillämpning

I 1991 års årsredovisning informerar Astra att koncernens bokslut upprät-
tats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredo-
visning. När det gäller 1993 års bokslut informerar Astra att koncernens
bokslut i allt väsentligt följer International Accounting Standards (IAS).
Därefter informeras om att koncernens bokslut också är upprättat i enlighet
med svenska Redovisningsrådets rekommendation. I årsredovisningen år
1995 anges att Astra-koncernens bokslut är upprättat i enlighet med svens-
ka Redovisningsrådets rekommendation RR 1:91 samt att den i allt väsent-
ligt följer International Accounting Standards rekommendation IAS 22.
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Astra redovisar även en omräkning av koncernens bokslut enligt ameri-
kanska redovisningsprinciper (U.S. GAAP). Enligt 1997 års årsredovisning
är den upprättad i enlighet med den nya svenska årsredovisningslagen. Där
informeras att Astra även följer Redovisningsrådets rekommendationer
samt i huvudsak rekommendationer utgivna av International Accounting
Standards Committee (IASC). Enligt information är koncernredovisningen
upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:96
samt IASC:s rekommendation IAS 22. År 1997 redovisas en avstämning av
Astra-koncernens resultat och eget kapital enligt amerikanska redovis-
ningsprinciper (U.S. GAAP).

Under hela undersökningsperioden6 ingår i koncernens bokslut moderbola-
get Astra AB och de dotterbolag, i vilka moderbolaget har ett bestämmande
inflytande och direkt eller indirekt äger så många aktier att det har mer än
hälften av rösterna för samtliga aktier. I årsredovisningarna år 1995 och år
1997 informerar dock företaget att det hälftenägda bolaget Astra Merck
konsoliderats enligt klyvningsmetoden eftersom de båda bolagen har en
avtalsenlig överenskommelse om gemensam kontroll över företaget.

Upplysningar
Företaget lämnar under hela undersökningsperioden information om vilka
metoder och värderingsprinciper som använts vid upprättande av koncern-
redovisningen. Bland annat anges att balansräkningarna för åren 1991 till
1997 upprättats enligt förvärvsmetoden. Vidare informeras om att omräk-
ning av utländska dotterbolags bokslut har skett enligt den s.k. monetära-
icke monetära metoden. Denna metod har valts med hänsyn till att den i
princip följer de internationella rekommendationerna FAS 52 och IAS 21.

Under hela undersökningsperioden lämnar Astra upplysning om vilka av-
skrivningstider som används av koncernen för koncernmässiga anskaff-
ningsvärden inklusive goodwill. Företaget upplyser dessutom om motiven
till koncernens val av avskrivningsperiod i de fall goodwill skrivs av över
en längre tidsperiod än fem år. Företaget presenterar i not en avstämning
mellan ingående och utgående värden för goodwill. Avstämningen visar de
ackumulerade avskrivningarna vid årets början och slut, den goodwill som
förvärvats under året, de avskrivningar som gjorts samt summan av an-
skaffningsvärden.

                                                
6 Undantag görs för 1999 då svenska rekommendationer inte tillämpas.
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Astra lämnar upplysning om namn på företagets dotterföretag, organisa-
tionsnummer och säte för varje dotterföretag. Även rösträtt och procentuellt
innehav i varje företag presenteras. Astra informerar under rubriken kon-
cernöversikt, även benämnd förvaltningsberättelse, om väsentliga föränd-
ringar i koncernen under året.

Eftersom den nya AstraZeneca-koncernen från och med år 1999 är ett regi-
strerat brittiskt företag tillämpar koncernen 1999 brittiska redovisnings-
principer.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

Astra berör i sina årsredovisningar inte att Redovisningsrådets rekommen-
dation RR 5 tillämpas. Dock informeras om att Astra-koncernens bokslut
följer Redovisningsrådets rekommendationer och att företaget även följer
de rekommendationer som utfärdats av IASC. Astra informerar om att fö-
retaget under en följd av år inte har ändrat redovisningsprinciper. Under år
1997 har dock två förändringar skett och företaget lämnar upplysning om
att byte av principer har skett samt motiven till dessa. Tidigare har en av-
sättning gjorts i moderbolaget för internvinster hänförliga till osålda varor
hos dotterföretagen. Då returrisk inte längre föreligger sker inte längre nå-
gon avsättning. Astra upplyser även att tidigare år har justerats för jämför-
barhets skull. I koncernredovisningen sker dock fortfarande avsättning för
internvinster, vilket leder till att förändringen inte påverkar koncernens re-
sultat- och balansräkning.

Den andra förändringen är att finansiella placeringar, i form av omsätt-
ningstillgångar som företaget har för en aktiv likviditetsförvaltning, nu vär-
deras enligt lägsta värdets princip i stället för som tidigare till marknads-
värde. Förändringen beror på att det enligt svensk lag nu inte längre är till-
låtet att värdera till marknadsvärde. Skillnaden är dock obetydlig och före-
taget har därför inte gjort någon omräkning av tidigare år.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Astra lämnar i årsredovisningen år 1997 inga upplysningar om att företaget
har några tillgångar finansierade genom leasingavtal.

År 1999, när företaget tillämpar U.K. GAAP, upplyser AstraZeneca att till-
gångar som innehas under finansiell leasing aktiveras och ingår i materiella
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anläggningstillgångar till marknadsvärde. Åtaganden under operationell
leasing uppges belasta resultaträkningen när de uppstår.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Då 1999 års bokslut är upprättat enligt brittiska redovisningsprinciper till-
lämpas inte Redovisningsrådets rekommendation RR 8.

4.2.4.2 Perstorp

Perstorp är en koncern som har specialiserat sig inom kemi, laminatgolv
samt ytmaterial. Företaget är sedan år 1970 noterat på OM Stockholmbör-
sen och på Londonbörsen sedan år 1983. År 1999 hade företaget en om-
sättning på drygt 10 000 miljoner kronor, hade 6 000 anställda.

Koncernredovisning
Tillämpning

Perstorp tillämpar under alla undersökta år Redovisningsrådets rekommen-
dation om koncernredovisning. I 1996/1997 års årsredovisning anges också
att de i allt väsentligt även följer rekommendationer som utfärdas av IASC.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Perstorp AB och de företag i
vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, äger så många aktier att de mot-
svarar mer än 50 procent av röstvärdet för samtliga aktier samt företag där
moderbolaget utan rösträttsmajoritet har ett bestämmande inflytande.

Upplysningar
Perstorp har i enlighet med RR 1:91 och 1:96 lämnat information om vilka
metoder och värderingsprinciper som använts vid upprättandet av koncern-
bokslutet. Här anges att koncernredovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden och att dagskursmetoden har använts vid omräkning av de
utländska dotterbolagens bokslut. Dessutom uppger företaget att boksluten
för dotterföretag i höginflationslandet Brasilien uttrycks i amerikanska
dollar. Den differens som uppstår mellan den lokala valutan och den ame-
rikanska dollarn påverkar i sin helhet årets resultat i enlighet med den mo-
netära– icke monetära metoden. Omräkningen till svenska kronor i kon-
cernredovisningen sker enligt dagskursmetoden. Avskrivningstider för
koncernmässiga anskaffningsvärden, inklusive goodwill är ytterligare ett
upplysningskrav i RR 1:91, vilket företaget också uppfyller.
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De ökade informationskraven angående namn, säte och organisationsnum-
mer för dotterföretagen lämnar företaget. I årsredovisningen från
1996/1997 lämnas dock inte dotterbolagens organisationsnummer. Vidare
skall upplysning lämnas om den kapitalandel som moderföretaget direkt
eller indirekt innehar i företaget. Denna information lämnar Perstorp i not
till moderbolagets balansräkning.

Perstorp lämnar för åren 1996/1997, 1997/1998 och 1999 upplysning om
avskrivningstiden avseende goodwill och skälen till denna. I not till balans-
räkningen lämnar företaget sedan närmare information om goodwill. Där
görs bland annat en avstämning mellan ingående och utgående värden och
dessutom presenteras årets avskrivningar och ackumulerade avskrivningar.
Upplysningskraven om hur företagets sammansättning har ändrats under
året lämnas i företagets förvaltningsberättelse.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

Perstorp har tillämpat Redovisningsrådets rekommendation RR 5 i
1996/1997 och 1997/1998 års årsredovisningar. År 1996/1997 anger före-
taget att de under räkenskapsåret 1997/1998 kommer att övergå till redo-
visning enligt den nya årsredovisningslagen. Detta skall ske från och med
första tertialrapporten i januari år 1998. I 1997/1998 års årsredovisning har
företaget i avsnittet bokslutskommentarer och noter en rubrik som de kallat
ändrade redovisningsprinciper. Här presenterar företaget de ändringar av
redovisningsprinciperna som gjorts under året.

I 1996/1997 års årsredovisning lämnas upplysning om att företaget under
räkenskapsåret 1997/1998 kommer att övergå till redovisning enligt den
nya årsredovisningslagen. Vidare anges att detta kommer att göras från och
med första tertialrapporten som publiceras i januari år 1998. Övergången
innebär enligt årsredovisningen att företaget kommer att gå över till en
funktionsindelad resultaträkning, vilket bland annat för med sig att av-
skrivningar inte kommer att separatredovisas. Dessutom lämnas upplysning
om att övergången till den nya årsredovisningslagen också kommer att in-
nebära att Perstorp kommer att redovisa resultatandelar i intressebolag en-
ligt kapitalandelsmetoden för räkenskapsåret 1997/1998.

I årsredovisningen från år 1997/1998 har företaget under rubriken ändrade
redovisningsprinciper angett fyra områden inom vilka förändringar har
skett. De olika områdena är ny redovisningslag, leasingavtal, andelar i in-
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tressebolag och avyttring av dotterbolag. Informationen om ändringarna i
och med den nya årsredovisningslagen är i stort sett de samma som infor-
mationen som lämnades året innan. Här anges dock också att jämförelse-
årets resultat- och balansräkningar har anpassats till de nya reglerna och att
de nya reglerna endast har en obetydlig inverkan på Perstorps värderings-
principer. Upplysningarna om leasingavtalen rör Redovisningsrådets re-
kommendation RR 6. Företaget förklarar här att de tillämpar rekommenda-
tionen. Information lämnas även om vilka konsekvenser det har fått för fö-
retaget.

Nästa område är andelar i intressebolag. Perstorp förklarar här att företaget
från och med räkenskapsåret 1997/1998 redovisar resultatandel i intresse-
bolag enligt kapitalandelsmetoden. Vidare förklaras att resultatandel i in-
tressebolag redovisas på två nivåer i koncernens balansräkning. Dessutom
anges att redovisningen har ändrats retroaktivt och detta har lett till att kon-
cernens ingående kapital per 1997-09-01 har ökat med 40 miljoner kronor.
Det sista området berör avyttring av dotterbolag. Här förklaras att avyttrade
bolag nu ingår i koncernens redovisning till och med tidpunkten för avytt-
ringen. Enligt tidigare redovisningsprinciper togs avyttrade bolag inte med
till någon del. Vidare förklaras också att föregående års siffror inte har om-
räknats samt varför detta inte har skett.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Perstorp har tillämpat Redovisningsrådets rekommendation RR 6 från och
med räkenskapsåret 1997/1998. I 1997/1998 års årsredovisning förklarar
Perstorp att de från och med detta räkenskapsår har börjat tillämpa RR 6.
Här upplyser företaget också om vad rekommendationen innebär. Vidare
informerar företaget om att det inte finns några leasingavtal per 1998-12-31
som är tecknade från och med ingången av räkenskapsåret 1997/1998 och
som uppfyller definitionen för finansiell leasing.

I både 1997/1998 och 1999 års årsredovisningar finns sedan en not som
kallas leasing. Här lämnas ytterligare en gång information om när företaget
började tillämpa rekommendationen. Dessutom anges med hur stort belopp
leasingavgifter har belastat rörelseresultatet för koncernen respektive mo-
derbolaget. Till sist anges beloppet för resterande leasingavgifter, vilket
också redovisas både för koncernen och moderbolaget.
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Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Perstorp tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 8 i koncern-
bokslutet från år 1999. De anger inte uttryckligen att denna rekommenda-
tion tillämpas men de skriver i inledningen till bokslutskommentarerna att
Perstorpskoncernens redovisningsprinciper följer Redovisningsrådets och
International Accounting Standards Committees rekommendationer. För
åren 1996/1997 och 1997/1998 har liknande information lämnats.

I samtliga studerade årsredovisningar anges att företaget vid omräkning av
utländska dotterbolag har tillämpat dagskursmetoden och att utländska till-
gångar och skulder värderas till balansdagens kurs. I årsredovisningarna
från räkenskapsåren 1991/1992, 1992/1993, 1996/1997 och 1997/1998
uppger de att boksluten för dotterbolag i höginflationslandet Brasilien ut-
trycks i amerikanska dollar. Den differens, som uppstår mellan den lokala
valutan och den amerikanska dollarn, påverkar i sin helhet årets resultat i
enlighet med monetära- icke monetära metoden. Företaget uttrycker dock
inte direkt att hur de klassificerat dotterbolagen.

I 1996/1997 års årsredovisning finns ett avsnitt som företaget kallar han-
tering av finansiella risker. I detta avsnitt lämnas information om riktlinjer-
na för koncernens riskhantering. Här presenteras företagets valutapolicy
och motiven för att kurssäkra utländska nettoinvesteringar. Årsredovis-
ningarna från 1997/1998 och 1999 innehåller liknande information men här
presenteras informationen i not. Noten innehåller bland annat upplysning
om företagets valutapolicy, information om flödessäkringar och informa-
tion om hur resultatet har påverkats av kursförändringar samt de övriga
upplysningskraven som rekommendationen ställer.

4.2.4.3 Branschgenomgång kemi- och läkemedelsbranschen

Både Astra och Perstorp anger under hela undersökningsperioden att kon-
cernerna tillämpar Redovisningsrådets rekommendation om koncernredo-
visning samt anger att de under senare år även följer IASC:s rekommenda-
tioner. När det gäller de krav på upplysningar som rekommendationen
ställer lämnar både Astra och Perstorp dessa och företagen har även anpas-
sat sig till de nya krav på upplysningar som RR 1:96 ställer. Båda företagen
lämnar under hela undersökningsperioden utförliga och korrekta upplys-
ningar som uppfyller koncernredovisningsrekommendationernas krav.
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På frågan om de ökade upplysningskraven i RR 1:96 jämfört med RR 1:91
var nödvändiga sade dock Staffan Ternby på AstraZeneca att:

”Till slut gick de här rapporteringskraven så långt så att vi i vår tryckta årsredovisning tog
bort en massa detaljer och hade det med bara i den årsredovisning som vi lämnade in till
Patent- och registreringsverket. Vi såg ingen anledning att i den tryckta årsredovisningen ha
en sådan detaljerad förteckning över våra dotterbolag.”

Staffan Ternby, Astra Zeneca, 2001-04-05

När det gäller rekommendationen om byte av redovisningsprinciper näm-
ner inte något av företagen uttryckligen att de tillämpat den, men av årsre-
dovisningarna framgår att så är fallet. Av intervjun med Staffan Ternby på
AstraZeneca får vi också bekräftat att AstraZeneca tillämpar rekommenda-
tionen.

Företagen har angett att byte av koncernens redovisningsprinciper har skett
när det krävts för anpassning till svensk lag eller rekommendation, vilket
enligt rekommendationen är nödvändigt för att företagen skall få byta re-
dovisningsprinciper. Båda företagen lämnar upplysningar om att byte har
skett och anger även motiven till detta. Perstorp anger att redovisning enligt
kapitalandelsmetoden skett retroaktivt och anger vilken effekt det fått på
eget kapital, vilket är i enlighet med rekommendationen. I övriga fall anges
att någon omräkning av tidigare års siffror inte skett eftersom skillnaden är
obetydlig.

Rekommendationen om leasing tillämpas av Perstorp från räkenskapsåret
1997/1998 och företaget lämnar även en förklaring till vad den innebär för
företaget. Perstorp lämnar även de övriga upplysningar som krävs enligt
rekommendationen förutom att de inte lämnar upplysning om när de fram-
tida leasingavgifterna, avseende operationella leasingavtal, förfaller till be-
talning. När det gäller Astra informeras inte uttryckligen att RR 6 tillämpas
och det finns heller inga upplysningar i årsredovisningarna om att företaget
skulle inneha några leasingavtal. När vi i intervjun frågade Staffan Ternby
på AstraZeneca om företaget tillämpar RR 6 sade han dock:

”Ja, det är jag rätt övertygad om. … De rekommendationer som har gällt har vi ju i alla
väsentliga delar följt varje år.”

Staffan Ternby, Astra Zeneca, 2001-04-05
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Eftersom AstraZeneca år 1999 upprättar sitt bokslut enligt brittiska redo-
visningsprinciper tillämpar koncernen inte längre de svenska rekommenda-
tionerna, vilket leder till att RR 8 inte tillämpas. Däremot tillämpar Perstorp
rekommendationen om redovisning av effekter av ändrade valutakurser.
Perstorp lämnar de flesta upplysningar som rekommendationen kräver. Den
information som företaget inte lämnar är hur de har klassificerat sina ut-
landsverksamheter. Från Redovisningsrådets sida finns dock inget krav på
att denna information skall lämnas, det står endast i rekommendationen att
denna information bör lämnas.

4.2.5 Konsumentvaror och varumärken

4.2.5.1 BRIO AB

BRIO är en koncern vars verksamhet är inriktad på barn- och familjepro-
dukter främst inom områdena leksaker, spel, barnvagnar och babyproduk-
ter. Koncernen omsatte år 1999 1 674 miljoner kronor och hade i medeltal
1 106 anställda. BRIO börsnoterades år 1985.

Koncernredovisning
Tillämpning

BRIO informerar i årsredovisningarna år 1993 och år 1995 att koncernre-
dovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR
1:91 om koncernredovisning. I årsredovisningarna år 1997 och år 1999 an-
ges att koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och med
tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovis-
ning.

Företaget informerar i årsredovisningarna att koncernredovisningen om-
fattar moderbolag och bolag i vilka moderbolaget innehar mer än hälften av
aktierna samt innehavet är av varaktig karaktär.

Upplysningar
BRIO lämnar under hela undersökningsperioden upplysning om vilka me-
toder och värderingsprinciper som koncernen använt sig av vid upprättande
av koncernredovisningen. Bland annat anges att koncernens bokslut upp-
rättats enligt förvärvsmetoden och att dagskursmetoden använts vid omräk-
ning av utländska dotterbolags bokslut. I årsredovisningarna år 1997 och år
1999 anges i not ett antal bolag som inte omfattas av koncernredovisningen
på grund av att de är under avveckling. Koncernen lämnar även upplysning
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om dotterbolagens namn, organisationsnummer och säte. Vidare lämnas
upplysning om den kapitalandel som moderföretaget direkt eller indirekt
innehar i dotterföretagen.

Företaget upplyser också år 1993 och år 1995 om vilka avskrivningstider
som används av koncernen för koncernmässiga anskaffningsvärden inklu-
sive goodwill. Under år 1997 och 1999 lämnar BRIO upplysningar om hur
goodwill uppkommer samt under vilken period goodwill och varumärken
avskrivs. I årsredovisningarna år 1997 och år 1999 presenteras en avstäm-
ning mellan ingående och utgående värden avseende goodwill som visar
summan av anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar vid årets
början. Avstämningen visar även den goodwill som förvärvats under året.
Likaledes anges årets avskrivningar liksom årets justeringar och nedskriv-
ningar. Även summan av anskaffningsvärden och ackumulerade avskriv-
ningar vid årets slut visas.

När koncernen har förändrats väsentligt under året, genom förvärv eller av-
yttringar, lämnas upplysningar om detta i förvaltningsberättelserna, under
vd:ns kommentarer eller under beskrivningen av de olika verksamhetsom-
rådena. Då koncernens sammansättningsförändring har fått betydelse för
resultatet har detta redovisats som en jämförelsestörande post i resultaträk-
ningen och specificerats i not.

När det efter räkenskapsperiodens utgång skett väsentliga förändringar i
koncernens sammansättning skall upplysningar om detta lämnas enligt re-
kommendationen. I årsredovisningen 1999 lämnar BRIO i förvaltningsbe-
rättelsen upplysningar om viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

BRIO nämner ingenting under hela undersökningsperioden om att koncer-
nen vid upprättandet av koncernredovisningen tillämpar Redovisningsrå-
dets rekommendation RR 5. Inga upplysningar lämnas heller om att redo-
visningsprinciperna förändrats.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

BRIO nämner i årsredovisningarna under undersökningsperioden inget om
att RR 6 tillämpas av koncernen. Företaget lämnar i årsredovisningarna för
åren 1993, 1995 och 1997 upplysningar om den ungefärliga anskaffnings-
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kostnaden för de maskiner vilka leasas av koncernen och moderbolaget.
Upplysning lämnas även om räkenskapsårens leasingkostnad för dessa ma-
skiner. I årsredovisningen år 1999 informeras att leasingavgifter för inhyrd
utrustning normalt kostnadsförs under hyresperioden. I not redovisas sedan
kostnaderna för operationella leasingavtal och hur de återstående betal-
ningarna fördelar sig i framtiden.

När det gäller koncernens finansiella leasingavtal lämnas upplysning om att
de främst avser bilar och personaldatorer och dessa tillgångars beräknade
anskaffningskostnad. Dock lämnas inte någon upplysning om de ackumule-
rade avskrivningarna avseende leasingobjekten och om motsvarande skul-
der, vilket krävs enligt rekommendationen.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

BRIO informerar att koncernen år 1993 och år 1995 värderar fordringar
och skulder i utländsk valuta i enlighet med Bokföringsnämndens rekom-
mendation R7. År 1999 nämns ingenting om att Redovisningsrådets re-
kommendation tillämpats.

Företaget lämnar under hela undersökningsperioden upplysning om att
koncernen vid upprättande av koncernbokslut omräknar de utländska dot-
terbolagen efter dagskursmetoden. När det gäller fordringar och skulder i
utländsk valuta informeras i årsredovisningarna år 1997 och år 1999 att de
omräknas till balansdagens kurs. Det upplyses också om att löpande betal-
ningsflöden i utländsk valuta delvis terminssäkras. Dock lämnas inga upp-
lysningar om hur klassificeringen av utlandsverksamheterna gjorts.

I årsredovisningarna år 1997 och år 1999 informerar företaget i förvalt-
ningsberättelsen om hur stor del av omsättningsökningen som utgörs av
valutaeffekter. Dock uppfylls inte alla upplysningskrav enligt rekommen-
dationen. BRIO lämnar i årsredovisningen år 1999 ingen upplysning om
det belopp som valutakursdifferenserna har påverkat årets nettoresultat och
det finns ingen information om storleken på de ackumulerade kursdifferen-
serna som redovisats direkt mot eget kapital. Ingen information ges heller i
vilken mån koncernens kursdifferenser kunnat minskas genom valutasäk-
ringsåtgärder. BRIO lämnar slutligen inte någon information om företagets
valutaexponering och valutapolicy. I årsredovisningarna för åren 1995,
1997 och 1999 presenteras dock en förteckning över vilka valutakurser som
använts i bokslutet.
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Till sist använder BRIO fortfarande begreppet ”omräkningsdifferens” för
de differenser som uppkommer vid omräkning av utländska dotterbolag
och har alltså inte anammat begreppet ”kursdifferens”.

4.2.5.2 Cloetta Fazer

Cloetta Fazer verkar inom choklad- och sockerkonfektyrbranschen och
grundades i Köpenhamn 1862. Den 1 januari 2000 bildades Cloetta Fazer
genom ett samgående mellan svenska Cloetta och finska Fazer konfektyr.
År 1999 (proforma) uppgår omsättningen till 5 050 miljoner kronor och
antal anställda i den nya koncernen uppgår till cirka 3 000 personer. Cloet-
tas aktie introducerades på OM Stockholmsbörsen år 1994.

Koncernredovisning
Tillämpning

Cloetta tillämpade år 1991 inte Redovisningsrådets rekommendation om
koncernredovisning. Koncernbalansräkningen är dock upprättad enligt för-
värvsmetoden, men i resultaträkningen redovisas bokslutsdispositioner och
i balansräkningen redovisas obeskattade reserver, vilket inte skall göras
enligt rekommendationen. I årsredovisningarna för åren 1993, 1995 och
1997 anges dock att Redovisningsrådets rekommendation har tillämpats. År
1999 informerar företaget allmänt om att bokslutet har upprättats enligt års-
redovisningslagen och med beaktande av Redovisningsrådets samt Bokfö-
ringsnämndens rekommendationer och uttalanden.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Cloetta AB och samtliga
dotterbolag, varmed avses de bolag i vilka moderbolaget direkt eller indi-
rekt äger mer än 50 procent av aktiernas röstvärde.

Upplysningar
Cloetta lämnar i årsredovisningarna under hela undersökningsperioden
upplysningar om vilka metoder och värderingsprinciper som använts vid
upprättande av koncernredovisningen. Bland annat anges att koncernredo-
visningen upprättats enligt förvärvsmetoden och att omräkning av utländs-
ka dotterbolags balans- och resultaträkningar sker enligt dagskursmetoden.
I årsredovisningen år 1991 lämnas inte några upplysningar om vilken av-
skrivningstid som använts för koncernmässiga anskaffningsvärden. Åren
1993 och 1995 upplyses om att goodwill skrivs av enligt plan och upplys-
ning lämnas om vilken avskrivningsperiod som används. I årsredovisning-
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arna för åren 1997 och 1999 lämnas även upplysning om varför en avskriv-
ningstid på längre än fem år använts. Där presenteras också i not en av-
stämning mellan ingående och utgående värden avseende goodwill. Av-
stämningen visar summan av anskaffningsvärden och ackumulerade av-
skrivningar vid periodens början. Avstämningen visar även den goodwill
som tillkommit under perioden. Likaledes anges periodens avskrivningar
liksom periodens justeringar och nedskrivningar. Även summan av an-
skaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar vid periodens slut visas.

Cloetta informerar också i årsredovisningen 1997 att företaget från och
med 1997 tillämpar den nya årsredovisningslagen. Cloetta lämnar även
upplysningar om namn på alla dotterföretag, organisationsnummer och
säte. Vidare lämnas upplysning om den kapitalandel som moderföretaget
direkt eller indirekt innehar i dotterföretagen.

Om det under perioden skett större förändringar i koncernen lämnas upp-
lysningar om detta i förvaltningsberättelsen. Då år 1999 i hög grad prägla-
des av en sammanslagning med Candelia lämnas upplysningar som gör det
möjligt för läsaren att jämföra med föregående år utan att hänsyn tas till
jämförelsestörande poster. Upplysningar lämnas även i not om vilka av-
sättningar som gjorts för omstruktureringsåtgärder och om åtgärdernas art.
Eftersom det efter räkenskapsperiodens utgång skett väsentliga förändring-
ar i koncernens sammansättning, genom samgåendet mellan Cloetta och
Fazer den 1 januari 2000, lämnas upplysningar om detta i förvaltningsbe-
rättelsen, vilket rekommendationen föreskriver.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

I Cloetta årsredovisningar för åren 1997 och 1999 upplyses om att koncer-
nens bokslut har upprättats enligt årsredovisningslagen och med beaktande
av Redovisningsrådets samt Bokföringsnämndens rekommendationer och
uttalanden. Dock nämns inte uttryckligen att RR 5 tillämpas.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Cloetta lämnar i 1997 och 1999 års årsredovisningar upplysning om att
koncernen använder Redovisningsrådets rekommendation RR 6, när det
gäller förhyrda anläggningar.
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Cloetta upplyser år 1997 och år 1999 om att det i koncernredovisningen
sker en uppdelning mellan finansiell och operationell leasing. Investeringar
finansierade genom finansiell leasing redovisas som anläggningstillgångar
medan motsvarande skuld vid förvärvet redovisas som skuld i balansräk-
ningen. Avtal tecknade till och med år 1996 redovisas dock som operatio-
nella leasingavtal, vilket är i enlighet med vad rekommendationen föreskri-
ver.

Upplysning om anskaffningsvärde och om ackumulerade avskrivningar av-
seende koncernens leasingobjekt som innehas enligt finansiella leasingavtal
lämnas i not till balansräkningen. Notupplysning lämnas även om motsva-
rande skulder. Dessa delas upp i en långfristig och en kortfristig del. För
den långfristiga delen lämnas även upplysning när skulderna avseende lea-
singobjekten förfaller till betalning.

För de operationella leasingavtalen lämnas upplysning om årets kostnad för
hyrda tillgångar liksom upplysning om avtalade framtida leasingavgifter
och när de förfaller till betalning. Dessa upplysningar lämnas i not.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Cloetta uppger i 1999 års årsredovisning att koncernens bokslut har upp-
rättats enligt årsredovisningslagen och med beaktande av Redovisningsrå-
dets och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Detta
borde betyda att RR 8 tillämpas även om det inte uttrycks explicit.

Cloetta informerar i årsredovisningarna för åren 1993, 1995, 1997 och
1999 om vilka valutakurser som använts av koncernen vid upprättande av
boksluten. En uppdelning görs i vilka valutor som använts och upplysning
lämnas sedan om balansdagskursen och genomsnittskursen.

Cloetta upplyser att koncernen vid omräkning av utländska dotterbolags
balans- och resultaträkningar använder sig av dagskursmetoden och att
fordringar, skulder och avsättningar i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurser. Dock upplyser företaget inte om hur klassificeringen av ut-
landsverksamheter gjorts, vilket inte är ett måste enligt rekommendationen.
Upplysningar om Cloetta-koncernens valutaexponering och valutapolicy
lämnas i 1997 års årsredovisning under rubriken ekonomisk översikt och år
1999 ges informationen i förvaltningsberättelsen.
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Koncernen lämnar upplysning om det belopp som valutakursdifferenserna
påverkat årets rörelseresultat med. En förklaring ges också till hur utestå-
ende terminskontrakt skulle ha påverkat koncernens finansnetto. Företaget
redovisar även de ackumulerade kursdifferenserna vilka redovisats mot
eget kapital samt årets förändring. Det krav Cloetta inte har uppfyllt är an-
vändningen av det nya begreppet ”kursdifferenser” istället för
”omräkningsdifferenser”, för de differenser som uppkommer vid omräk-
ning av utländska dotterbolag. Cloetta Fazer använder fortfarande begrep-
pet ”omräkningsdifferenser”.

4.2.5.3 Spendrups Bryggeri AB

Spendrupskoncernen bedriver bryggeriverksamhet i Sverige och företaget
grundades 1897. År 1999 omsatte koncernen 1 759 miljoner kronor och
hade i medeltal 1 052 anställda. Från och med juli 1992 är aktien noterad
vid OM Stockholmsbörsen.

Koncernredovisning
Tillämpning

Spendrups anger i årsredovisningarna för åren 1993 och 1995 att koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekom-
mendation. År 1997 informerar företaget om att koncernredovisningen har
upprättats enligt RR:s rekommendation nr 1. Tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper uppges i 1997 och 1999 års årsredovisningar stämma
överens med Bokföringsnämndens samt Redovisningsrådets rekommenda-
tioner och uttalanden.

I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget direkt eller in-
direkt innehar mer än 50 procent av rösterna.

Upplysningar
Spendrups lämnar under hela undersökningsperioden upplysning i årsredo-
visningarna om vilka metoder och värderingsprinciper som använts vid
upprättande av koncernredovisningen. Här anges också att koncernens bok-
slut upprättats enligt förvärvsmetoden och att dagskursmetoden använts vid
omräkning av utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar.

Spendrups lämnar i årsredovisningarna för åren 1997 och 1999 uppgifter
om dotterbolagens namn, organisationsnummer och säte. Dock lämnar fö-
retaget inte någon upplysning om den kapitalandel som moderföretaget di-
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rekt eller indirekt innehar i företaget. Om koncernens sammansättning änd-
rats väsentligt under räkenskapsåret lämnar Spendrups upplysningar om
detta i förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen 1997 lämnas upplysning i
tillägg till not att moderbolagets innehav av aktier i två intressebolag inte
har beaktats i koncernredovisningen då bolagen inte är väsentliga för kon-
cernen och då bolagen är under avveckling.

Under hela undersökningsperioden lämnas upplysningar i not om vilken
avskrivningstid som används för koncernmässiga anskaffningsvärden in-
klusive goodwill. Dock anges inte skälen till att den ekonomiska livsläng-
den beräknas överstiga fem år. I not presenteras också en avstämning mel-
lan ingående och utgående värden avseende goodwill som visar summan av
anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar vid årets början. Av-
stämningen visar även den goodwill som anskaffats under året. Likaledes
upplyses om årets avskrivningar. Därefter redovisas summan av anskaff-
ningsvärden och ackumulerade avskrivningar vid årets slut. När det efter
räkenskapsperiodens utgång skett väsentliga förändringar i koncernens
sammansättning lämnas upplysningar om detta i förvaltningsberättelsen.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

Spendrups nämner inte uttryckligen att de tillämpar Redovisningsrådets
rekommendation RR 5. År 1997 och år 1999 upplyses dock om att tilläm-
pade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokfö-
ringsnämndens samt Redovisningsrådets rekommendationer.

I årsredovisningarna för åren 1993 och 1995 upplyses om att tillämpade
redovisningsprinciper är oförändrade mot föregående år, varför rekommen-
dationen inte behöver användas. Övriga år, det vill säga år 1997 och år
1999, nämns inget om ändrade redovisningsprinciper.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

I Spendrups årsredovisningar från åren 1997 och 1999 informeras om att
leasade tillgångar som är att hänföra till finansiell leasing, förutom avtal av
mindre värde, har för avtal ingångna från och med den 1 januari 1997, re-
dovisats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 6.

Spendrups informerar år 1997 och år 1999 att finansiellt leasade tillgångar
redovisas som materiella anläggningstillgångar i koncernbalansräkningen
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och skrivs av i enlighet med principerna för anläggningstillgångar i övrigt.
De framtida leasingavgifterna redovisas som skuld och leasingavgiften re-
ducerar, efter avdrag för ränta, den redovisade skulden.

Upplysningar om anskaffningsvärde och om ackumulerade avskrivningar
avseende finansiellt leasade tillgångar lämnas i not till balansräkningen.
Dessa upplysningar fördelas på varje tillgångsslag. Notupplysning lämnas
dock inte om motsvarande skulder uppdelade i en långfristig och en kort-
fristig del. De framtida betalningsåtagandena redovisas dock i not och
upplysning lämnas om när de förfaller till betalning.

För de operationella leasingavtalen lämnas upplysning i not om årets kost-
nader liksom upplysning om avtalade framtida leasingavgifter med angi-
vande av när de förfaller till betalning. För leasingavtal som koncernen in-
gått tidigare än 1997 lämnas upplysning om att de redovisas som operatio-
nell leasing.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Spendrups informerar i 1997 års årsredovisning om att fordringar och skul-
der i utländsk valuta värderats, i enlighet med Bokföringsnämndens re-
kommendation nr 7, till balansdagens kurs. År 1999 informeras om att till-
lämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bok-
föringsnämndens samt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalan-
den.

Spendrups lämnar i årsredovisningen för år 1999 upplysning om att ford-
ringar och skulder värderats till balansdagens kurs och i de fall där valuta-
säkringsåtgärder genomförts har terminskursen använts. Upplysning läm-
nas även om att dagskursmetoden tillämpats för omräkning av bokslut för
utländska dotterbolag. Dock lämnas ingen information om hur klassifice-
ringen av utlandsverksamheter skett.

Spendrups lämnar i 1999 års årsredovisning ingen upplysning om det be-
lopp som valutakursdifferenserna har påverkat årets nettoresultat och om
storleken på de ackumulerade kursdifferenserna som redovisats direkt mot
eget kapital. Ingen information ges heller i vilken mån koncernens kursdif-
ferenser kunnat minskas genom valutasäkringsåtgärder. Den enligt rekom-
mendationen önskvärda informationen om företagets valutaexponering och
valutapolicy lämnar inte företaget. Spendrups anger att i de fall valutasäk-
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ringsåtgärder genomförts, exempelvis terminssäkring, har terminskursen
använts vid värdering. Denna information lämnas i not.

Spendrups använder, likt många andra företag, fortfarande uttrycket
”omräkningsdifferens” för de differenser som uppkommer vid omräkning
av utländska dotterbolag och inte begreppet ”kursdifferens” som rekom-
mendationen föreskriver.

4.2.5.4 Branschgenomgång konsumentvaror och varumärken

Av de undersökta företagen i branschen anger samtliga att de tillämpar Re-
dovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Detta gäller för
hela undersökningsperioden med undantag för Cloetta som år 1991 inte
tillämpade den fullt ut. Företaget redovisade då bokslutsdispositioner och
obeskattade reserver vilket inte är förenligt med RR 1:91. De tre företagen
uppfyller i stort sett de krav på upplysningar som ställs i rekommendatio-
nerna RR 1:91 och 1:96. Dock lämnar inte Spendrups och BRIO någon
motivering när den ekonomiska livslängden för goodwill överstiger fem år.
Spendrups lämnar inte heller någon upplysning om den kapitalandel som
moderföretaget direkt eller indirekt innehar i dotterföretagen. Övriga upp-
lysningar som krävs enligt rekommendationen lämnar företagen.

Varken BRIO, Cloetta eller Spendrups nämner uttryckligen att företagen
tillämpar Redovisningsrådets rekommendation om byte av redovisnings-
principer. Cloetta och Spendrups anger dock att boksluten för åren 1997
och 1999 har upprättats med beaktande av Redovisningsrådets rekommen-
dationer. Cloetta upplyser dock om att koncernen från och med år 1997 till-
lämpar den nya årsredovisningslagen. För övrigt lämnas inga upplysningar
av något av företagen om att byte av redovisningsprinciper har skett.

När det gäller rekommendationen om leasingavtal nämner Cloetta och
Spendrups uttryckligen att de tillämpar Redovisningsrådets rekommenda-
tion RR 6. Cloetta lämnar de upplysningar som krävs och gör detta på ett
korrekt sätt i enlighet med vad rekommendationen föreskriver. Även
Spendrups följer rekommendationen och lämnar korrekta upplysningar för-
utom att skulden, hänförlig till de finansiella leasingavtalen, inte är uppde-
lad i en långfristig och en kortfristig del. BRIO lämnar emellertid ingen in-
formation om att koncernen tillämpar just denna rekommendation, men fö-
retaget lämnar upplysning om att koncernen har tillgångar finansierade
både via operationella och finansiella leasingavtal. För de operationella lea-
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singavtalen lämnas upplysningar i enlighet med vad rekommendationen
föreskriver. När det gäller de finansiella avtalen lämnas inga upplysningar
om de ackumulerade avskrivningarna avseende leasingobjekten och det
finns inte heller några upplysningar om motsvarande skulder.

Matti Ahlblad på Cloetta Fazer menade just att svårigheten med rekom-
mendationen är att veta när finansiella leasingavtal skall redovisas.

”… Svårare att veta när man skall ta upp det. Det är ju för väsentliga belopp som man ska
följa det här och var går den gränsen? Det här är nog en rekommendation som man slirar
lite på i näringslivet."

Matti Ahlblad, Cloetta Fazer, 2001-05-09

Inget av de undersökta företagen i den här branschen nämner uttryckligen
att Redovisningsrådets rekommendation RR 8 har tillämpats. Dock skriver
Spendrups och BRIO att BFN:s rekommendation nr 7 har tillämpats för
åren 1997 respektive 1993 och 1995. Inte något av företagen lämnar alla de
upplysningar som krävs enligt rekommendationen. Cloetta är det företag
som lämnar flest upplysningar. Det enda som saknas är informationen om
hur företaget har klassificerat sina utlandsverksamheter, vilket enligt re-
kommendationen inte är ett måste. Företaget har heller inte använt rätt ter-
minologi när det gäller uppkomna kursdifferenser. Matti Ahlblad på Clo-
etta Fazer menade dock att rekommendationen är svår att följa.

”… men den är också kanske svår att så där riktigt till 100%  följa. Den är lite svårtolkad
tycker jag just med alla krav på upplysningar. Ibland så undrar man vad som menas. Den
tycker jag är lite problematisk faktiskt.”

Matti Ahlblad, Cloetta Fazer, 2001-05-09

BRIO och Spendrups lämnar ingen information om storleken på de acku-
mulerade kursdifferenserna och om det belopp som valutakursdifferenserna
har påverkat periodens nettoresultat. Företagen lämnar inte heller den
önskvärda informationen om hur företagen har klassificerats sina utlands-
verksamheter och vilken valutapolicy företagen har. Inget av företagen har
dock ändrat terminologin för de differenser som uppkommer vid omräk-
ning av utländska dotterbolag och fordringar och skulder i utländsk valuta.
Företagen använder fortfarande uttrycket ”omräkningsdifferens” istället
för, det av rekommendationen krävda, uttrycket ”kursdifferenser”.
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4.2.6 Skogsindustribranschen

4.2.6.1 Holmen

Koncernen hette MoDo fram till mitten av februari år 2000 då namnet änd-
rades till Holmen. Verksamheten är främst inriktad på tillverkning av tid-
nings- och journalpapper samt kartong och grundades år 1609. År 1999
omsatte koncernen omsatte 20 508 miljoner kronor och hade i medeltal 8
433 anställda. MoDo börsintroducerades år 1936.

Koncernredovisning
Tillämpning

Holmen informerar i årsredovisningarna från åren 1991 och 1993 att kon-
cernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation för upprättande av
koncernredovisning men med några undantag. Undantagen presenteras och
därefter ges en förklaring till vad resultatet blivit om rekommendationen
tillämpats fullt ut. I årsredovisningen 1995 ges dock ingen information om
att koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation om koncern-
redovisning. Under den senare delen av undersökningsperioden, år 1997
och år 1999, anges att företaget från och med år 1997 tillämpar den EU-
anpassade årsredovisningslagen och att bolaget följer Redovisningsrådets
rekommendationer.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka moderbo-
laget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller på annat
sätt har bestämmande inflytande.

Upplysningar
Holmen lämnar under hela undersökningsperioden upplysningar om vilka
metoder och värderingsprinciper som använts vid upprättandet av koncern-
redovisningen. Här anges bland annat att koncernredovisningen har upp-
rättats enligt förvärvsmetoden och att dagskursmetoden använts vid omräk-
ning av utländska dotterbolags bokslut.

Upplysningar lämnas om hur goodwill redovisas och under vilken period
som goodwill avskrivs. Skäl till varför goodwill i vissa fall skrivs av över
längre än fem år anges dock inte. I not till årsredovisningen från år 1997
anges dock att goodwill huvudsakligen avskrivs över en livslängd om tre
år. Holmen lämnar också upplysning om att avskrivning sker linjärt över
den ekonomiska livslängden. I årsredovisningarna från åren 1997 och 1999
presenteras en avstämning mellan ingående och utgående värden avseende
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goodwill som visar summan av anskaffningsvärden och ackumulerade av-
skrivningar vid årets början och slut. Avstämningen visar även den good-
will som nyanskaffats under året och vilka avskrivningar som gjorts.

I enlighet med rekommendationen lämnar Holmen upplysning om namn,
organisationsnummer och säte för varje dotterföretag. Vidare lämnar bola-
get upplysning om att ägarandelen överensstämmer med andel av rösterna
för totalt antal aktier om inte annat anges.

När koncernens sammansättning ändrats väsentligt under året lämnar Hol-
men information om detta i förvaltningsberättelsen under strukturföränd-
ringar och i not. Här lämnas de uppgifter som läsaren behöver för att kunna
jämföra på varandra följande årsredovisningar. Vidare lämnas information
om de företag som förvärvats under året och uppgifter om dess verksamhet.
Även upplysning om vilken koncernredovisningsmetod som tillämpats och
när förvärvet skett lämnas år 1999.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

I 1995 års årsredovisning nämner Holmen ingenting om att Redovisnings-
rådets rekommendation RR 5 tillämpas. I årsredovisningarna från åren
1997 och 1999 informeras dock att bolaget följer Redovisningsrådets re-
kommendationer.

Holmen lämnar i årsredovisningarna från åren 1991 och 1993 upplysning
om att det enligt skattelagstiftningen i Sverige och i andra länder under vis-
sa förutsättningar medges avdrag för avsättningar till särskilda fonder och
reserver. Avsättningar till och återföringar från dessa fonder och reserver
måste enligt svensk lag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträk-
ningen. De ackumulerade värdena skall redovisas som obeskattade reserver
i balansräkningen. Denna redovisningsmetod medför enligt Holmen att de
redovisade nettoresultaten i resultaträkningarna blir felaktiga utifrån före-
tagsekonomisk synpunkt. I syfte att uppnå bättre överensstämmelse med
internationell redovisningspraxis och för att underlätta för utländska läsare
att förstå koncernredovisningen genomfördes från och med år 1990 ett an-
tal förändringar i koncernens resultat- och balansräkningar. För jämförel-
sens skull har koncernens resultat- och balansräkningar justerats även för
åren 1988 och 1989. Dock upplyses också om att dessa förändringar endast
genomförts i koncernredovisningen som en följd av svenska lagregler. Vi-
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dare lämnas upplysning om att denna redovisningsmetod överensstämmer
med Redovisningsrådets rekommendation.

I årsredovisningen från år 1997 lämnas under rubriken redovisningsprinci-
per upplysning om att Holmen från och med år 1997 tillämpar den EU-
anpassade årsredovisningslagen och att bolaget följer Redovisningsrådets
rekommendationer. För övriga år i undersökningsperioden lämnas inga
upplysningar om att det skett något byte av redovisningsprincip.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Holmen informerar i årsredovisningen 1997 och 1999 att bolaget följer Re-
dovisningsrådets rekommendationer. Företaget nämner dock inte uttryckli-
gen att rekommendationen om leasing tillämpas. Holmen lämnar heller
inga upplysningar under undersökningsperioden om att koncernen har in-
gångna leasingavtal.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Holmen nämner inte uttryckligen att företaget tillämpar rekommendationen
om redovisning av effekter av ändrade valutakurser RR 8.

Företaget anger dock under hela undersökningsperioden att fordringar och
skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagskurser, eller om de
terminssäkrats, till terminskurs. Det upplyses vidare om att valutasamman-
sättningen av långfristiga skulder har ändrats genom valutaswappar och
terminskontrakt. Upplysning lämnas även om att omräkning av utländska
dotterbolags balansräkningar från och med år 1988 sker enligt
dagskursmetoden. Emellertid finns ingen information om hur klassifice-
ringen av utlandsverksamheter gjorts.

Under rubriken finansiella risker i 1999 års årsredovisning beskriver Hol-
men koncernens valutaexponering och valutapolicy. Där ges också upplys-
ning om det belopp med vilket valutakursdifferenserna påverkat periodens
resultat. Holmen redovisar under hela undersökningsperioden de kursdiffe-
renser och förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital som skett av-
seende utländska dotterbolag. Dock redovisas inte de ackumulerade kurs-
differenser som påverkat koncernens eget kapital, vilket kan bero på att
dessa inte tidigare redovisats varför det praktiskt är omöjligt att ta fram
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dem. Det belopp som årets kursdifferenser kunnat reduceras genom valuta-
säkringsåtgärder redovisas inte heller.

Holmen lämnar upplysningar om att koncernen, för att minska valutakur-
sernas resultatpåverkan, säkrar nettoflödet för en period framåt och upply-
ser om vad detta fått för betydelse för resultatet. Upplysning lämnas även
om att säkringarna normalt görs mot flöden som ligger närmast i tiden och
att detta sker med terminer och optioner. Information lämnas även om säk-
ringarna storlek och hur stor del som redovisas centralt i koncernen. Hol-
men redovisar också värdet av ännu ej resultatförda säkringar. Slutligen
kan också konstateras att Holmen har anpassat sig till rekommendationens
terminologikrav och använder alltså uttrycket ”kursdifferenser” för de dif-
ferenser som uppkommer vid omräkning av utländska dotterbolag och vid
omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta.

4.2.6.2 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
SCA bildades år 1929 och är ett integrerat pappers- och förpackningsföre-
tag som producerar hygienprodukter, förpackningar och grafiska papper.
Företaget omsatte år 1999 65 000 miljoner kronor och hade ungefär 34 100
anställda. Aktien är noterad på börserna i Stockholm och i London.

Koncernredovisning
Tillämpning

SCA anger att företaget vid upprättandet av koncernbokslutet har tillämpat
IASC:s och Redovisningsrådets rekommendationer, vilket gäller för hela
undersökningsperioden. Avsteg har dock, enligt företaget, gjorts från IASC
då företaget under åren före 1993 gjort uppskrivningar av anläggningstill-
gångar, vilket inte är i enlighet med IAS. Från år 1993 har uppskrivningar
inte genomförts. Ett annat avsteg är att företagsförvärv gjorda mellan åren
1983 och 1990 fortsätter att redovisas enligt de principer som tillämpades
innan koncernrekommendationen började tillämpas.

I årsredovisningarna från åren 1991, 1993 och 1995 informeras att koncer-
nens bokslut omfattar boksluten för moderbolaget och samtliga dotterföre-
tag, varmed avses de bolag i vilka SCA äger mer än 50 % av aktiernas
röstvärde. För åren 1997 och 1999 anges att koncernens bokslut omfattar
boksluten för moderbolaget och samtliga dotterbolag, i enlighet med årsre-
dovisningslagens definitioner, på vilka rekommendationen RR 1:96 bygger.
Vidare ingår SCAs andel i så kallade joint ventures.
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Upplysningar
SCA har under hela undersökningsperioden lämnat upplysningar om vilka
metoder och värderingsprinciper som använts. Bland annat har upplysning
lämnats om att förvärvsmetoden har använts vid upprättande av koncernre-
dovisningen, att dagskursmetoden har använts vid omräkning av utländska
dotterbolag, att minoritetens andel i koncernens nettovinst anges samt att
redovisning av intressebolag sker enligt kapitalandelsmetoden. När det
gäller redovisning av skatter informerar SCA att de beräknas och redovisas
enligt internationell praxis och år 1995 preciserar företaget att det handlar
om redovisning enlig IAS ED 49.

Koncernen lämnar upplysningar om namn, organisationsnummer och säte
för varje dotterföretag. Detta görs i en specifikation till en not i årsredovis-
ningarna från åren 1997 och 1999. Upplysningen innehåller även informa-
tion om den kapitalandel som moderföretaget direkt eller indirekt innehar i
företaget. Dock skrivs att en komplett lagstadgad specifikation kan erhållas
från SCA och biläggs inte årsredovisningen.

Företaget har i årsredovisningarna från åren 1991, 1993 och 1995 lämnat
upplysningar om avskrivningstider för koncernmässiga anskaffningsvärden
inklusive goodwill. Där informeras att goodwill skrivs av enligt plan och
den valda avskrivningsperioden motiveras därefter av företaget. I 1997 och
1999 års årsredovisningar lämnar SCA upplysning om hur goodwill redovi-
sas och upplysningar lämnas om hur avskrivningarna beräknats. Där anges
även skälen till varför goodwill i vissa fall skrivs av över en längre period
än fem år. Företaget presenterar även en avstämning mellan ingående och
utgående värden avseende goodwill som visar summan av anskaffnings-
värden och ackumulerade avskrivningar vid årets början. Avstämningen
visar också den goodwill som förvärvats under året och de avskrivningar
som gjorts under året anges. Till sist presenteras summan av anskaffnings-
värden och ackumulerade avskrivningar vid årets slut. Detta görs i not till
balansräkningen. SCA har också i årsredovisningarna lämnat upplysning
om att koncernen i samband med förvärvsanalysen gör avsättning till reserv
för framtida kostnader för omorganisation och personalminskningar i den
förvärvade verksamheten (s.k. omstruktureringsreserv).

I förvaltningsberättelserna från åren 1997 och 1999 lämnar SCA upplys-
ning om hur koncernens sammansättning förändrats under perioden, enligt
kraven i rekommendationen. Vidare lämnas information i förvaltningsbe-
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rättelsen om det förvärvade dotterföretagets namn, vilken verksamhet fö-
retaget har och tidpunkten för förvärvet.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

SCA nämner ingenting i sina årsredovisningar om att Redovisningsrådets
rekommendation RR 5 tillämpas. Dock skrivs att SCA-koncernens bokslut
följer Redovisningsrådets rekommendationer och att företaget även följer
de rekommendationer som utfärdats av IASC.

SCA upplyser i 1993 års årsredovisning att koncernen från och med 1993
års bokslut tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 4 för redo-
visning av extraordinära intäkter och kostnader samt upplysningar för jäm-
förelseändamål. För koncernen innebar detta att några extraordinära intäk-
ter och kostnader inte redovisades år 1993. Företaget upplyser dock om att
någon justering av jämförelsetal för tidigare år inte har skett. Detta efter-
som tidigare års siffror innehöll effekter av en betydelsefull avyttring.

I övrigt lämnar SCA inte några upplysningar om att byte av redovisnings-
princip har skett. Dock lämnas från år 1995 och framåt ingen upplysning
om hur aktier och andelar värderats i koncernbokslutet, vilket är fallet för
åren 1991 och 1993. I 1999 års årsredovisning beskrivs även att pensions-
skulder beräknats i enlighet med gällande internationell redovisningsre-
kommendation (IAS 19, Employee benefits) i avvaktan på ett slutligt ställ-
ningstagande från Redovisningsrådet.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

SCA anger inte uttryckligen att de tillämpar RR 6. Företaget redovisar ope-
rationell leasing men inte någon finansiell. I 1999 års bokslut lämnas in-
formation i not om hur de framtida betalningsåtagandena i koncernen för
operationella leasingavtal fördelar sig över de närmaste fem åren. Upplys-
ning lämnas även om årets kostnad för leasade tillgångar.

Effekter av valutakursförändringar
Tillämpning och upplysningar

SCA anger inte heller uttryckligen att koncernen tillämpar Redovisningsrå-
dets rekommendationer RR 8. I alla undersökta årsredovisningar lämnar
SCA upplysning om att företaget vid omräkning av utländska dotterbolags
balans- och resultaträkningar använder sig av dagskursmetoden och att
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fordringar och skulder räknas om till balansdagskurs. SCA lämnar ingen
information i årsredovisningen år 1999 om hur klassificeringen av utlands-
verksamheter gjorts. Däremot beskrivs att omräkning av utländska dotterfö-
retags balans- och resultaträkningar i höginflationsländer först görs till den
funktionella valutan i enlighet med den monetära metoden. Därefter görs en
omräkning till rapporteringsvalutan enligt dagskursmetoden.

Storleken på de kursdifferenser som påverkat eget kapital redovisas i not
till eget kapital och visar förändringarna från och med år 1997. Inga upp-
lysningar lämnas dock om det belopp som årets kursdifferenser kunnat
minskas med genom valutasäkringsåtgärder. Det belopp som årets nettore-
sultat påverkats med genom ändrade valutakurser, lämnas det inte heller
upplysningar om.

Företagets valutaexponering och valutapolicy informerar SCA om under
rubriken redovisningsprinciper i 1999 års årsredovisning. SCA anger där
att i den mån företaget kurssäkrar rörelsens fordringar och skulder genom
terminskontrakt, har terminskursen legat till grund för värderingen av mot-
svarande fordringar och skulder. Vidare anges att SCA i viss omfattning
kurssäkrar (hedgar) investeringar i utländska nettotillgångar inklusive
goodwill. Även under rubriken finansiell riskhantering beskrivs koncernens
valutaexponering och valutapolicy. Där finns också presenterat i tabeller
vilka valutor som säkras samt nettoomsättningen och rörelsens kostnader
per valuta.

För de differenser som uppkommer vid omräkning av utländska dotterbolag
i höginflationsländer används uttrycket ”monetär metod”, vilket är i enlig-
het med rekommendationen. Dock används fortfarande uttrycket
”omräkningsdifferens” för de differenser som uppkommer vid omräkning
av övriga utländska dotterbolag, vilket inte är i enlighet med rekommenda-
tionen.

4.2.6.3 Branschgenomgång skogsindustrin

Holmen och SCA anger under hela undersökningsperioden att företagen
vid upprättandet av koncernredovisning följer Redovisningsrådets rekom-
mendation. Dock uppger Holmen år 1991 och år 1993 att några undantag
görs. Dessa presenteras sedan med angivande av vad som skulle blivit re-
sultatet om rekommendationen tillämpats fullt ut. SCA anger att koncernen
också följer IASC:s rekommendationer, men företaget anger samtidigt att



Empiri och analys

105

en avsättning till omstruktureringsreserv görs efter ett förvärv, vilket inte är
förenligt med IASC:s rekommendation och RR 1:91. Från och med år 1997
anger båda företagen att de tillämpar Redovisningsrådets rekommendation.
Både Holmen och SCA lämnar de flesta av de upplysningar som krävs en-
ligt RR 1:91 och RR 1:96. Holmen motiverar emellertid inte varför good-
will i vissa fall skrivs av över en tidsperiod på mer än fem år.

Varken Holmen eller SCA anger uttryckligen att rekommendationen om
byte av redovisningsprinciper tillämpats. Båda företagen har emellertid un-
der undersökningsperioden angett att byte av redovisningsprinciper skett.
Holmen upplyser att byte har skett år 1991, 1993 och 1997 medan SCA
upplyser om detta år 1993 och 1999. Detta har gjorts när det krävts för an-
passning till svensk lag eller rekommendation, vilket enligt rekommenda-
tionen är det som krävs för att byte av redovisningsprinciper skall få ske.
Företagen har även lämnat motivering till varför bytet skett och koncerner-
nas resultat- och balansräkningar har justerats för jämförelseändamål.

När vi frågade Kristina Anderson på SCA om det var något som företaget
har upplevt som problematiskt med den här rekommendationen sade hon
att:

”Det som kan vara problematiskt med den är det om du skall räkna om jämförelsesiffror,
hur långt bak du skall göra. Är du ett bolag är det aldrig några problem men är du en kon-
cern där det händer väldigt mycket och koncernen inte ser ut i år som den gjorde förra året,
än mindre som den gjorde för fem eller tio år sedan då tycker jag att det kan vara proble-
matiskt och ibland funderar man också på nyttan av att göra det om det inte förvirrar mer
än vad det klargör.”

Kristina Anderson, SCA, 2001-04-09

När det gäller rekommendationen om leasingavtal nämner inte Holmen och
SCA något om att rekommendationen tillämpas. I Holmens årsredovisning-
ar finns dock ingen information om att koncernen har några ingångna lea-
singavtal, varför rekommendationen inte behöver tillämpas. SCA däremot
har tillgångar finansierade genom operationell leasing och företaget lämnar
också de upplysningar, avseende de operationella leasingavtalen, som det
krävs enligt rekommendationen.

Kristina Anderson på SCA ansåg dock att leasingrekommendationen är den
mest problematiska av alla rekommendationer.
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”Klassificeringen är svår och man skall ha rätt mycket upplysningar också, så denna re-
kommendation är en sådan som man hittills har känt sig lite osäker på när man får in in-
formation från bolagen. …”

Kristina Anderson, SCA, 2001-04-09

SCA, men inte Holmen, nämner uttryckligen att koncernen tillämpar Redo-
visningsrådets rekommendation RR 8. Inget av företagen lämnar alla de
upplysningar som krävs enligt rekommendationen. Holmen lämnar bland
annat ingen information om storleken på de ackumulerade kursdifferenser-
na och hur storleken på valutakursdifferenserna kunnat reduceras genom
valutasäkringsåtgärder. Det senare lämnas inte heller av SCA som även
utelämnar information om med vilket belopp valutakurserna påverkat årets
resultat. Båda företagen lämnar dock information om företagets valutapoli-
cy men inte om hur klassificeringen av utlandsverksamheterna går till. Vad
gäller kraven på de nya uttrycken har Holmen anpassat sig. SCA däremot
använder fortfarande uttrycket ”omräkningsdifferens” för de differenser
som uppkommer vid omräkning av utländska dotterbolag. För de dotterbo-
lag som finns i höginflationsländer används begreppet ”monetär metod”,
vilket överensstämmer med de nya kraven.

När vi frågade Kristina Anderson på SCA om hon ansåg att det är svårt att
uppfylla de ökade upplysningskraven svarade hon dock nej. Det Kristina
hade upplevt som problematiskt med denna rekommendationen är när fö-
retaget säljer ett bolag.

”När du säljer skall du redovisa valutakursdifferenser som du har bokfört direkt mot eget
kapital och så skall du redovisa försäljningen. Det kan vara lite problematiskt om du har
hedgat din investering, om du har hedgat kanske en grupp av bolag exempelvis i USA och
så säljer du ett, då kan det vara lite problematiskt att få med sig alla kursdifferenser som
uppstått. Sedan är frågan hur långt tillbaka i tiden du skall gå.”

Kristina Anderson, SCA, 2001-04-09

4.2.7 Verkstadsindustribranschen

4.2.7.1 Electrolux
Electrolux är ett konsumentvaruföretag som tillverkar hushållsprodukter för
inom- och utomhusbruk. Företaget bildades år 1919 genom sammanslag-
ningen av AB Lux och Elektromekaniska AB och hade år 1999 en omsätt-
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ning på cirka 120 miljarder kronor samt cirka 17 000 anställda. År 1930
noterades Electrolux på OM Stockholmsbörsen.

Koncernredovisningen
Tillämpning

Electrolux tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 1:91 för kon-
cernredovisningen år 1991, 1993 och 1995. För åren 1997 och 1999 tilläm-
pas RR 1:96. Koncernens bokslut omfattar AB Electrolux och samtliga
bolag där moderbolaget vid årsskiftet, direkt eller indirekt, ägde mer än 50
procent av röstetalet.

Electrolux redovisar under alla undersökta år även i not koncernbokslutet
enligt U.S. GAAP. Här presenterar företaget de väsentligaste skillnaderna
mellan svensk redovisningspraxis och amerikanska redovisningsprinciper.
Dessutom redovisar företaget resultat och finansiell ställning enligt ameri-
kanska redovisningsprinciper.

Upplysningar
I årsredovisningarna från åren 1991, 1993 och 1995 lämnar Electrolux, i
enlighet med RR 1:91, upplysningar om vilka metoder och värderingsprin-
ciper som använts vid upprättandet av koncernbokslutet. Bland annat anges
att företaget har använt förvärvsmetoden vid upprättandet av koncernredo-
visningen, att balansdagskursen har använts vid omräkning av utländska
dotterbolag och att utländska fordringar och skulder omräknats till balans-
dagskurs.

Vidare informerar företaget om avskrivningstider för koncernmässiga an-
skaffningsvärden, inklusive goodwill och plan för upplösning av negativ
goodwill. Här uppger företaget att goodwill-avskrivningarna uppgår till
lägst 10 procent per år, förutom för de strategiskt betydelsefulla företagen
White, Zanussi och American Yard Products där den ekonomiska livsläng-
den bedöms vara 40 år. Företaget lämnar även, i alla de undersökta årsre-
dovisningarna förutom år 1991, information i enlighet med övergångsbe-
stämmelserna i Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovis-
ning.  I not lämnas upplysningar om de effekter som skulle uppkomma om
avskrivningstiden för goodwill för de tre nämnda företagen begränsades till
20 år. I årsredovisningarna från år 1997 och 1999 anger företaget i noten
immateriella tillgångar goodwillens värde i början och i slutet av året, där
årets anskaffningar, försäljningar, avskrivningar och kursdifferenser räknas
in.



Empiri och analys

108

Electrolux anger i not vilka bolag som ingår i koncernen och hur stort pro-
centuellt innehav moderbolaget har i dessa. Längst ned i denna not upply-
ser dock företaget, i alla undersökta årsredovisningar utom för år 1997, om
att en detaljerad specifikation över bolag inom koncernen sänts till Patent-
och Registreringsverket. Vidare anges att denna version kan beställas från
Electrolux.

Information om hur företagets sammansättning förändrats och om större
förvärv lämnas under alla undersökta år utom år 1993 då endast förhand-
lingar runt ett förvärv fördes. Electrolux anger datum för avyttringar och
förvärv samt verksamhet, omsättning och antal anställda i respektive före-
tag.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

Electrolux har inte uttryckligen angivit att RR 5 tillämpats. Electrolux har, i
inledningen av avsnittet redovisnings- och värderingsprinciper, för åren
1991 och 1993 ställt upp ett antal principförändringar som påverkat re-
spektive års bokslut. Efter detta presenteras även ett antal kommentarer
som syftar till att underlätta förståelsen av redovisade siffror. I 1995 års
årsredovisning informeras om de principförändringar som skett under peri-
oden 1994/1995 och i årsredovisningarna från år 1997 samt år 1999 lämnas
upplysningar i ett antal punkter i syfte att underlätta förståelsen av redovi-
sade siffror.

De flesta av dessa förändringar har skett för att anpassning skall ske till ny
lag eller svensk redovisningsrekommendation. I 1993 års årsredovisning
har även förändring skett för att anpassning skall ske till utländsk rekom-
mendation. Enligt rekommendationen får dock byte av princip ske om bytet
tros kunna leda till en klart mer rättvisande redovisning av resultat och
ställning och om den inte står i strid med rekommendation utgiven av
IASC.

Electrolux lämnar alltså under samtliga undersökta år utförliga upplysning-
ar om vilka principförändringar som skett. Enligt rekommendationen skall
motiven till bytet också anges. Detta har dock inte företaget gjort i de flesta
fall och endast i vissa fall har jämförelsetalen räknats om.
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Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Redovisningsrådets rekommendation RR 6 har Electrolux tillämpat i årsre-
dovisningen år 1997 och år 1999. I 1997 och 1999 års årsredovisningar
lämnas information om leasing i not. I informationen kan utläsas att företa-
get enbart har operationell leasing. Här anges vad som leasades, hur lång
den återstående kontraktstiden är, respektive års leasingkostnad och avtala-
de framtida leasingkostnader.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Electrolux tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 8 för kon-
cernbokslutet år 1999. Företaget har lämnat information om att balans-
dagskurs har använts vid omräkning av utländska tillgångar och skulder
och vid omräkning av utländska dotterbolag. Undantag från denna regel
görs för dotterbolag i länder med särskilt hög inflation. För dessa bolag
belastar kursdifferenserna resultatet. Metoden medför att ökning-
en/minskningen av eget kapital i länder med särskilt hög inflation i sin hel-
het redovisas i koncernens resultaträkning. Den här informationen redovi-
sas i alla undersökta årsredovisningar. Hur företaget klassificerar sina ut-
ländska dotterbolag anger företaget dock inte uttryckligen.

I 1999 års årsredovisning lämnas i not upplysning om de ackumulerade
kursdifferenserna som redovisats mot eget kapital. Här anges också med
vilken summa omräkningsdifferenserna har reducerats genom olika valuta-
säkringsåtgärder. Electrolux upplyser även om hur årets resultat har påver-
kats av kursdifferenser.

Electrolux har i avsnittet styrelsens redogörelse för verksamheten en del
som de kallar finansiell riskhantering. Företaget anger här att koncernen är
utsatt för finansiella risker av olika karaktär. Dessa risker är; finansierings-
risker, ränterisker, valutarisker och kreditrisker. För att minimera dessa ris-
ker har Electrolux styrelse upprättat en policy för hur riskerna skall hante-
ras. I detta avsnitt informerar företaget exempelvis om vilken valutapolicy
de har och vilka säkringar som används för att täcka de olika riskerna. I
detta avsnitt anger företaget även storleken på kursvinster/förluster på ter-
minskontrakten och vilken effekt kurssäkringsinstrumentet har haft på årets
resultat.
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När det gäller förändringen av uttrycken har Electrolux inte anpassat sig till
kraven i den nya rekommendationen. Företaget använder år 1999 fortfaran-
de uttrycket ”omräkningsdifferens” för de differenser som uppkommer vid
omräkning av utländska dotterbolag.

4.2.7.2 Lindab

Lindab är ett verkstadsföretag som bildades år 1959. Lindab är sedan år
1991 noterat på A-listan vid OM Stockholmsbörsen samt på Köpenhamns
fondbörs. År 1999 omsatte företaget 3 569 miljoner kronor och hade 2 929
anställda.

Koncernredovisning
Tillämpning

I 1991 års årsredovisning anger Lindab att koncernredovisningen avseende
behandling av obeskattade reserver från och med 1991 har upprättats enligt
Redovisningsrådets rekommendationer. Under år 1991 har Lindab ingått
räntearbitrageaffärer. Företaget har här följt FAR:s redovisningskommittés
råd och kvittat upptaget lån och placerat belopp mot varandra. I de under-
sökta årsredovisningarna från åren 1993 till 1999 anger Lindab att koncern-
redovisningen har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommen-
dation.

I 1997 års årsredovisning uppger företaget att årsredovisningen har upprät-
tats enligt den nya årsredovisningslagen. Enligt 1999 års årsredovisning
uppger även företaget att koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas
enligt uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp, vilket innebär att dessa
poster redovisas direkt mot eget kapital. Företaget har också uppgett att
uppskjuten skatt på outnyttjade underskottsavdrag beräknas i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation.

Under hela undersökningsperioden uppges att koncernens resultat- och ba-
lansräkning omfattar moderbolaget och samtliga dotterbolag, varmed avses
de bolag i vilka Lindab äger mer än 50 procent av aktiernas eller andelarnas
röstvärde. I 1995 och 1997 års årsredovisningar omfattas även ett finskt
företag där Lindab endast äger 40 procent av aktierna, men där företaget på
grund av ett konsortialavtal betraktas som dotterbolag.



Empiri och analys

111

Upplysningar
Lindab lämnar under hela undersökningsperioden upplysning om vilka
metoder och värderingsprinciper som de har använt vid upprättandet av
koncernredovisningen. Här uppges bland annat att koncernens balansräk-
ning är upprättad enligt förvärvsmetoden och att omräkningen av utländska
dotterbolag sker med hjälp av dagskursmetoden. Dessutom poängterar fö-
retaget, i alla undersökta år utom år 1991, att de i linje med Redovisnings-
rådets rekommendation tillämpar en strikt tolkning av vad som redovisas
som extraordinära poster, vilket har medfört att inga sådana poster redovi-
sas. År 1991 däremot redovisar företaget extraordinära kostnader som upp-
kommit på grund av förlust vid försäljning av bland annat börsnoterade ak-
tier, dotterbolagsaktier och fastigheter samt kostnad i samband med ned-
skrivning av reversfordringar. Utförlig information om detta lämnas också i
not.

Lindab uppger under samtliga undersökta år att avskrivningarna enligt plan
beräknas på respektive tillgångs ekonomiska livslängd. I enlighet med RR
1:91 har Lindab år 1993 lämnat upplysningar om att kostnader för om-
struktureringar i samband med företagsförvärv har reserverats och därige-
nom ökat koncernens goodwill. I 1997 och 1999 års årsredovisningar pre-
senteras en avstämning mellan ingående och utgåenden värden avseende
goodwill som visar anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar.

Lindab lämnar år 1997 och 1999 upplysningar i not om namn på koncer-
nens dotterbolag, deras organisationsnummer och säte. I förvaltningsberät-
telsen informerar företaget om viktiga händelser som inträffat under året
och som har påverkat företagets sammansättning.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

I årsredovisningarna från år 1991 och år 1999 anger Lindab uttryckligen att
de ändrat redovisningsprinciper. År 1997 upplyser företaget om att årsre-
dovisningen från och med år 1997 upprättas enligt den nya årsredovisning-
en, vilket leder till ändrade redovisningsprinciper. De övriga undersök-
ningsåren lämnar företaget ingen information om ändrade redovisnings-
principer.

Lindab har i kommentarerna till sin årsredovisning från år 1991 ett avsnitt
som de kallar ändrade redovisningsprinciper. De upplyser här att koncern-
redovisningen avseende behandling av obeskattade reserver från och med
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år 1991 har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation. Vidare
anges att detta bland annat innebär att de tidigare redovisade obeskattade
reserverna i koncernbalansräkningen delats upp i eget kapital och latent
skatt. I koncernresultaträkningen har förändringen av obeskattade reserver
fördelats på latent skatt och årets nettovinst. För jämförelse skull har kon-
cernens reslutat- och balansräkningar också justerats för år 1990. År 1991
redovisar företaget extraordinära kostnader, resterande undersökningsår
poängteras tydligt att företaget tillämpar en strikt tolkning av Redovis-
ningsrådets rekommendation, vilket leder till att extraordinära poster ej re-
dovisas.

I 1997 års årsredovisning uppger företaget att anpassning till den nya årsre-
dovisningslagen har skett. För företaget har det inneburit en ny uppställning
av resultaträkningen och omkastning av likviditetsordning i balansräkning-
en.

År 1999 informerar företaget om att koncernbidrag och aktieägartillskott
tagits upp, det har inte gjorts tidigare. Dessa redovisas enligt Redovisnings-
rådets akutgrupps uttalande, vilket innebär att posterna redovisas direkt mot
eget kapital. Vidare anges år 1999 att uppskjuten skatt på outnyttjade un-
derskottsavdrag beräknats i enlighet med Redovisningsrådets rekommen-
dation.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Lindab anger i 1997 års årsredovisning att de inte tillämpar Redovisnings-
rådets rekommendation RR 6 eftersom det inte hade tillkommit någon ny
finansiell leasing under året. De leasingavtal företaget har, aktiveras inte
utan redovisas som kostnad, vilket innebär att företaget enbart har opera-
tionell leasing. Detta gäller även för år 1999.

I de upplysningar som Lindab lämnar i årsredovisningen för år 1997 skriver
de att RR 6 inte är tillämpbar. Företaget har dock, i enlighet med rekom-
mendationen, lämnat upplysning om periodens betalda leasingavgifter samt
avtalade framtida leasingavgifter för de operationella leasingavtalen. Detta
har företaget gjort både år 1997 och år 1999.
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Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Lindab anger att de för åren 1993 och 1995 tillämpar FARs förslag till re-
kommendation för omräkning av utländska dotterbolags resultat- och ba-
lansräkningar. För år 1997 görs detta i enlighet med Redovisningsrådets
utkast till rekommendation och för år 1999 görs omräkningen i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendation RR 8. Omräkning av fordringar
och skulder i utländsk valuta redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens
anvisning R7 för åren 1993 till 1997. För år 1999 hänvisas till Redovis-
ningsrådets rekommendation RR 8.

I de årsredovisningar som ingår i vår undersökningsperiod har Lindab läm-
nat upplysningar om att företaget har använt balansdagens kurser för om-
räkning av fordringar och skulder i utländsk valuta. För omräkning av ut-
ländska dotterbolag används dagskursmetoden. I enlighet med RR 8 upply-
ser företaget i 1991, 1997 och 1999 års årsredovisningar att de utländska
dotterbolagen klassificeras som självständiga verksamheter.

Lindab informerar också om hur valutariskerna hanteras för att minska på-
verkan på koncernens resultat- och balansräkningar. Denna information
lämnas i förvaltningsberättelsen i alla undersökta årsredovisningar. Dessut-
om upplyser de om med vilket belopp valutakurserna har påverkat perio-
dens resultat och de utländska dotterföretagens nettotillgångar. De anger
även att terminskontraktets kurs har använts när betalkursen har säkrats ge-
nom terminsaffärer. Terminssäkringsåtgärder används dock endast i be-
gränsad omfattning. Övriga upplysningar som krävs enligt rekommenda-
tionen, lämnas inte. Företaget har inte heller ändrat begreppet för de diffe-
renser som uppkommer vid omräkning av utländska dotterbolag, utan de
använder fortfarande uttrycket ”omräkningsdifferens”.

4.2.7.3 Svedala
Svedala är ett företag som levererar utrustning, service och delar till an-
läggnings- och mineralbearbetningsindustrin. Företaget bildades år 1988
och hade år 1999 en omsättning på 13 996 miljoner kronor och 11 099 an-
ställda.

Koncernredovisning
Tillämpning

Svedala tillämpar i alla undersökta årsredovisningar Redovisningsrådets
rekommendationer 1:91 och 1:96 för sin koncernredovisning. Från år 1995
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och framåt står det uttryckligen att företagets årsredovisning är upprättad i
enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer.

Upplysningar
Svedala har under alla undersökta år angett att företaget tillämpar för-
värvsmetoden vid upprättandet av koncernredovisningen, att balansdags-
kursen används vid omräkning av utländska fordringar och skulder samt att
dagskursmetoden används för omräkning av utländska dotterbolag. För
dotterbolag i höginflationsländer sker dock omräkningen enligt monetära-
icke monetära metoden. Den så kallade kapitalandelsmetoden används för
redovisning av aktieinnehav i intressebolag. Vidare redogör företaget för
avskrivningstider för koncernmässiga anskaffningsvärden, inklusive good-
will samt motiven till dessa.

I enlighet med de ökade upplysningskraven i RR 1:96 har företaget i 1997
och 1999 års årsredovisningar lämnat information om dotterbolagens namn,
säte och organisationsnummer. Dessutom anges hur stor kapitalandel före-
taget har i respektive dotterbolag. Upplysningar om större förvärv och av-
yttringar eller andra strukturförändringar, som infördes som krav i RR 1:96,
har företaget lämnat i alla undersökta årsredovisningar. I 1991 och 1993 års
årsredovisningar gjordes detta under avsnittet aktiekapital och ägarförhål-
landen medan det i 1995 års årsredovisning och framåt gjordes i förvalt-
ningsberättelsen. Här lämnas information om datum för förvär-
ven/avyttringarna. För åren 1997 och 1999 informeras även om de förvär-
vade/avyttrade företagens verksamhet, omsättning samt antal anställda.

Företaget har slutligen även anpassat upplysningarna om goodwill till de
ökade kraven. De informerar i årsredovisningarna från år 1997 och 1999
om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar och bokfört värde samt
gör en avstämning mellan ingående och utgående värde avseende dessa.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

Redovisningsrådets rekommendation RR 5 skall tillämpas för årsbokslut
som avser räkenskapsår som påbörjas från och med den 1 januari 1994.
Svedala har tillämpat den i årsboksluten från år 1993, 1995 och 1999. I
1997 års årsredovisning finns ingen information om att byte av redovis-
ningsprinciper har skett under året.
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I 1993 års årsredovisning uppger Svedala att latent skatt från och med år
1993 redovisas som skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder och från år 1992 delades obeskattade re-
server upp på latent skatt och bundet eget kapital. Den nya redovisningen
sker, i tillämpliga delar, enligt U:S FASB FAS 109, ”Accounting for Inco-
me Taxes”. Vidare anges att företaget från och med år 1993 också, i enlig-
het med U.S FASB FAS 106, gjort reservation i balansräkningen för de
amerikanska dotterbolagens kostnader för förmåner till sina anställda efter
pensionering. I enlighet med RR 5 har företaget även lämnat upplysning
om hur dessa förändringar har påverkat eget kapital och årets resultat.
Dessutom har jämförelsetalen i balansräkningen för år 1992 justerats med
hänvisning till de förändrade redovisningsprinciperna.

År 1995 informerar företaget om att de från år 1996 kommer att ändra re-
dovisningen av ränta på förskott. De anger även att motivet till detta är att
de redovisar förskott från kunder till väsentliga belopp. Order med kund-
förskott ger lägre marginaler än order utan förskottsbetalningar, det vill
säga rörelseresultatet kan sägas vara belastat med en dold räntekostnad. I
syftet att spegla detta beräknas ränta på förskott från kunder.

I 1999 års årsredovisning upplyser företaget om att det från och med år
1999 tillämpas nya lokala regler för redovisning av förmåner som utgår till
anställd personal efter pensionering. Detta görs bland annat i koncernens
bolag i Kanada. Vidare informeras hur detta redovisas i koncernbokslutet
och vilken effekt det har haft på koncernens resultat. Dessutom anges att
jämförelsetalen i balansräkningen har korrigerats.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Svedala tillämpar inte Redovisningsrådets rekommendation RR 6. Detta
eftersom företaget inte har några leasingavtal. Företaget informerar där-
emot i not till balansräkningen att det har genomförts sale and lease-back
transaktioner avseende fastigheter. Denna upplysning lämnas under alla de
undersökta åren.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Svedala tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 8 vid upprät-
tandet av koncernbokslutet år 1999. Företaget anger inte uttryckligen att de
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tillämpar rekommendationen men av informationen kan utläsas att den till-
lämpas.

I enlighet med upplysningskraven i rekommendationen lämnar företaget
information om vilken metod som använts vid omräkning av utländska till-
gångar och skulder och vid omräkning av utländska dotterbolag samt vil-
ken metod som använts för omräkning av dotterbolag i höginflationsländer.
Informationen om hur företaget klassificerar sina dotterbolag, som enligt
rekommendationen bör lämnas, lämnar dock inte företaget.

Företaget lämnar upplysning, i not till resultaträkningen, om det belopp
som valutakursdifferenserna påverkat periodens nettoresultat. Vidare anges
år 1999 storleken på de ackumulerade kursdifferenserna vid räkenskaps-
årets början. Detta görs i not till balansräkningen.

Svedala bedriver en aktiv finansverksamhet för att minimera valuta-, ränte-
samt likviditetsrisker. Upplysningar om företagets finansverksamhet, deras
valutapolicy och vilka typer av flödessäkringar som företaget använder sig
av finns utförligt beskrivet i 1995, 1997 och 1999 års årsredovisningar. I
årsredovisningen från 1995 och 1999 finns denna information i förvalt-
ningsberättelsen medan den i 1997 års årsredovisning finns i ett eget avsnitt
kallat finansiell riskhantering. Svedala lämnar dock inte upplysning om
vilken betydelse valutasäkringarna har fått på resultatet. Slutligen har före-
taget inte heller ändrat terminologin utan använder fortfarande uttrycket
”omräkningsdifferens” för de differenser som uppkommer vid omräkning
av utländska dotterbolag.

4.2.7.4 Trelleborg AB
Trelleborg är en koncern som huvudsakligen verkar inom fordons- och off-
roadindustrin, verkstads-, offshore-, kemi- samt bygg- och infrastruktur-
branschen. Trelleborg-koncernen omsatte 1999 23 345 miljoner kronor och
hade i medeltal 12 655 anställda7. Företaget börsintroducerades på OM
Stockholmsbörsen år 1964.

                                                
7 Koncernens avyttrade Handelssektor ingår med 11 månader (januari-november) 1999
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Koncernredovisning
Tillämpning

Av bokslutskommentarerna framgår att Trelleborg vid 1991 års bokslut
tillämpar rekommendationen om koncernredovisning. År 1995 och år 1997
informeras om att koncernredovisningen har upprättats enligt god redovis-
ningssed och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer som i
allt väsentligt överensstämmer med IASC:s regler för koncernredovisning.
Från och med år 1997 delges även att den nya EU-anpassade årsredovis-
ningen tillämpas, vilket för koncernen främst fått som konsekvens att upp-
ställningen för balans- och resultaträkningarna har förändrats. I årsredovis-
ningen från år 1999 informeras att Trelleborgkoncernens bokslut följer Re-
dovisningsrådets rekommendationer där inget annat anges.

Koncernens bokslut omfattar moderbolaget, samtliga dotterbolag och in-
tressebolag. Med dotterbolag avses de bolag i vilka Trelleborg äger mer än
50 procent av aktiernas röstvärde, eller där Trelleborg på annat sätt har ett
bestämmande inflytande enligt årsredovisningslagens regler. Med intresse-
bolag avses de bolag i vilka Trelleborg har ett långsiktigt innehav som mot-
svarar lägst 20 procent och högst 50 procent av rösterna.

Upplysningar
Trelleborg har under hela undersökningsperioden, i enlighet med rekom-
mendationerna RR 1:91 och 1:96, lämnat upplysningar om vilka metoder
och värderingsprinciper som använts vid upprättandet av koncernredovis-
ningen. Koncernen anger exempelvis att bokslutet upprättats enligt för-
värvsmetoden, att dagskursmetoden använts vid omräkning av utländska
dotterbolags balans- och resultaträkningar och att fordringar och skulder i
utländsk valuta omräknas enligt balansdagens kurser. Under denna period
informerar koncernen att goodwill skrivs av med 10 % per år.

Upplysning om avskrivningstid för goodwill lämnas år 1997 och år 1999
under redovisnings- och värderingsprinciper. Där upplyses om att goodwill
skrivs av enligt plan, vilken baseras på ekonomisk livslängd. I not presente-
ras även en avstämning mellan ingående och utgående värden avseende
goodwill som visar summan av anskaffningsvärden och ackumulerade av-
skrivningar vid årets början. Där informeras även om goodwill tillkommit
under året och vilka avskrivningar som gjorts. Även summan av anskaff-
ningsvärden och ackumulerade avskrivningar vid årets slut visas.
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Trelleborg lämnar i årsredovisningarna från åren 1997 och 1999, i enlighet
med RR 1:96, i not upplysning om namn, organisationsnummer och säte
för varje dotterföretag i koncernen samt även information om den ägaran-
del som moderföretaget innehar.

Trelleborg lämnar år 1997 och år 1999 information om vad som skett inom
koncernen under rubriken koncernöversikt, men även i förvaltningsberät-
telsen ges upplysningar. I 1999 års årsredovisning presenteras i kommenta-
rer till koncernens balansräkningar, koncernens balansräkning för år 1998
utan den avyttrade handelssektorn. Detta för att underlätta jämförelser
mellan år 1998 och år 1999. Samtidigt lämnar företaget upplysning, för vart
och ett av periodens förvärv, uppgifter om namn på det tillkommande fö-
retaget, uppgift om dess verksamhet och tidpunkt för förvärvet. Dessutom
beskrivs under redovisnings- och värderingsprinciper vilken konsolide-
ringsmetod som använts.

Byte av redovisningsprinciper
Tillämpning och upplysningar

Trelleborg nämner ingenting i sina årsredovisningar om att Redovisnings-
rådets rekommendation RR 5 tillämpas. Dock informeras 1999 att Trelle-
borgkoncernens bokslut följer Redovisningsrådets rekommendationer. I
årsredovisningarna från åren 1991 och 1993 informeras att företaget, för att
anpassa koncernens redovisning till Redovisningsrådets rekommendation
om koncernredovisning och därmed uppnå ett närmande till internationell
praxis, varit tvunget att ändra redovisningsprinciper. Detta gällde år  1991
redovisningen avseende bokslutsdispositioner och obeskattade reserver,
fordringar och skulder i utländsk valuta och vinstandelar till anställda. År
1993 gällde förändringen redovisning av skatter.

År 1999 upplyses om att koncernbidrag lämnas för att minimera koncer-
nens skatt. Sedan informeras om att koncernen dock har valt att redovisa
såväl mottagna som lämnade koncernbidrag som bokslutsdispositioner, in-
till dess att Redovisningsrådets rekommendation avseende inkomstskatter
börjar tillämpas inom koncernen.

Leasingavtal
Tillämpning och upplysningar

Trelleborg nämner inte uttryckligen att företaget tillämpar Redovisningsrå-
dets rekommendation om leasingavtal. Dock informeras i årsredovisning-
arna från åren 1997 och 1999 att koncernens leasingavtal avser operationell
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leasing, vilket betyder att rekommendationen tillämpas och en klassifice-
ring mellan operationell och finansiell leasing har gjorts.

År 1997 upplyser företaget att de för leasingobjekt tillämpar en annuitets-
modell med avskrivning. Därefter anges att koncernens leasingavtal avser
operationell leasing. I kommentar till not förklaras sedan att i koncernen
ingående bolag hyr fastigheter av rentingbolag och information lämnas om
årets hyreskostnad samt om den återstående genomsnittliga hyrestiden.

År 1999 anges att koncernens leasade tillgångar är ringa i förhållande till
egenägda tillgångar. Upplysning lämnas även om att leasing, såväl i kon-
cernen som i moderbolaget, redovisas enligt reglerna för operationell lea-
sing. Dock lämnar Trelleborg inte några upplysningar i not om årets betal-
da leasingavgifter och det finns inte heller några upplysningar om avtalade
framtida leasingavgifter.

Effekter av ändrade valutakurser
Tillämpning och upplysningar

Trelleborg anger i årsredovisningen 1999 att koncernen tillämpar Redovis-
ningsrådets rekommendationer där inget annat anges. Dock nämns inte ut-
tryckligen att RR 8 tillämpas.

Trelleborg lämnar under rubriken redovisnings- och värderingsprinciper
upplysning om att koncernen tillämpar den så kallade dagskursmetoden för
omräkning av utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar. Ingen
upplysning lämnas dock om hur klassificeringen av utlandsverksamheter
gjorts. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens
kurser.

Koncernen upplyser under rubriken finansverksamheten att 1999 års netto-
resultat vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultaträkningar
positivt påverkats av valutakursförändringar med totalt ca 4 miljoner kro-
nor jämfört med föregående år. I not till eget kapital lämnas upplysning om
de ackumulerade kursdifferenserna vid årets början och slut. Trelleborg
lämnar upplysning om koncernens valutaexponering och valutapolicy och
upplysning om de valutor som kurssäkras.

Trelleborg lämnar från och med år 1999 upplysning i not till eget kapital
om de ackumulerade kursdifferenser som påverkat det egna kapitalet. Även
årets kursdifferenser på säkringsinstrument anges. Slutligen kan också kon-
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stateras att Trelleborg fortfarande använder uttrycket
”omräkningsdifferens” för de differenser som uppkommer vid omräkning
av utländska dotterbolag.

4.2.7.5 Branschgenomgång verkstadsindustrin

Samtliga fyra undersökta företag i branschen anger att de tillämpar Redo-
visningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Electrolux redovi-
sar dessutom företagets resultat enligt U.S. GAAP och Trelleborg anger att
företaget även följer rekommendationer utgivna av IASC. Alla företagen
lämnar under hela undersökningsperioden utförliga och korrekta upplys-
ningar som uppfyller koncernredovisningsrekommendationernas krav.

Vi frågade Johnny Nilsson på Lindab vad förtaget ansåg om de skärpta
upplysningskraven som kom med RR 1:96. Han sade att han personligen
var lite tveksam till denna rekommendation, han ansåg att det var att gå ett
steg tillbaka jämfört med tidigare. Som exempel på detta nämnde han av-
skrivningar.

”Avskrivningar ska ju till exempel behandlas olika beroende på vilken funktion man följer,
om man kör kostnadsindelad eller funktionsindelad. Vi använder då funktionsindelad som
slår igenom i koncernredovisningen också och då ser man inte avskrivningar till exempel
direkt och då måste man in i nötterna och den blev lite mer svårtydd tycker jag. Det fordrar
mer av läsaren, man måste läsa på flera ställen. …”

Johnny Nilsson, Lindab, 2001-03-30

När det gäller rekommendationen om byte av redovisningsprinciper har
inte något av företagen uttryckligen angivit att de tillämpat RR 5, men av
de upplysningar som lämnas framgår att så är fallet för samtliga koncerner.
De fyra undersökta företagen i branschen har samtliga angivit att de under
undersökningsperioden har ändrat redovisningsprinciper. I alla årsredovis-
ningar har upplysningar lämnats om att byten har skett och skälen till detta
har angivits. Dock är det bara Svedala som angivit vilken effekt föränd-
ringarna fått på eget kapital och årets resultat, vilket kan hänga samman
med att det är det enda som tillämpar de nya principerna retroaktivt. Trelle-
borg och Svedala redovisar även de effekter som bytet fått på de perioder
som redovisas för jämförelseändamål. Samtliga företag uppger också att
byten har gjorts för att anpassning krävts till svensk lag eller rekommenda-
tion.
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Electrolux och Trelleborg lämnar upplysningar som visar på att rekom-
mendationen om leasingavtal tillämpas och lämnar i not upplysning om att
de innehar operationella leasingavtal. Trots att Trelleborg nämner att de har
operationella leasingavtal lämnas dock inte alla de upplysningar som re-
kommendationen kräver, exempelvis finns inte några upplysningar om
årets leasingavgifter och avtalade framtida leasingavgifter. Electrolux läm-
nar däremot de upplysningar som rekommendationen kräver. Eftersom
Svedala inte har några tillgångar finansierade med leasing tillämpar kon-
cernen inte RR 6. Lindab är det enda av de undersökta företagen i bran-
schen som uttryckligen nämner att de inte tillämpar Redovisningsrådets
rekommendation om leasingavtal, vilket de motiverar med att det inte till-
kommit någon ny finansiell leasing under 1997. Företaget anger sedan att
de endast innehar operationella leasingavtal, vilket borde innebära att före-
taget tillämpar rekommendationen då en klassificering mellan operationell
och finansiell leasing gjorts. Även de upplysningar som lämnats stämmer
med rekommendationens krav när det gäller upplysningar avseende opera-
tionella leasingavtal.

När vi frågade Johnny Nilsson på Lindab om det var något som företaget
upplevt som problematiskt med denna rekommendation, sade han:

”Det är ju en liten kontroversiell rekommendation. Problemet med den är ju att skilja mel-
lan operationell och finansiell och det är ju en liten gråzon faktiskt … Jag vet till exempel
att vi har ganska mycket fastigheter på sale-and-lease back som då kommer med leasing.
Och när rekommendationen kom lades locket på för alla de här sale-and-lease back … Men
de har ju löst det idag genom att hitta konstruktioner så att de ska få det som en operatio-
nell lease.”

Johnny Nilsson, Lindab, 2001-03-30

Vi frågade även Johnny Nilsson om Lindab bara har operationell leasing
eller om de har finansiell leasing också.

”Vi säger det ja. Nej, men vi har i vår arbetsordning till styrelsen där står också att vi inte
skall ha några finansiella leasar överhuvudtaget.

Johnny Nilsson, Lindab, 2001-03-30

På följdfrågan varför företaget har bestämt sig för att inte ha någon finansi-
ell leasing svarade Johnny Nilsson att det är en för dyr finansieringsform.
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Av de fyra undersökta företagen är det bara Lindab som uttryckligen anger
att företaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation om effekter av
ändrade valutakurser. Av de övriga företagens upplysningar i årsredovis-
ningarna framgår dock att så även är fallet för dessa. Lindab anger även att
företaget tidigare år tillämpat BFN:s rekommendation nr 7 och år 1997 Re-
dovisningsrådets utkast till RR 8.

Inget av företagen i branschen lämnar alla de upplysningar som rekom-
mendationen kräver. Lindab lämnar exempelvis inga upplysningar om de
ackumulerade kursdifferenser som påverkat eget kapital och Svedala och
Trelleborg lämnar inte upplysning om det belopp med vilket årets kursdif-
ferenser kunnat reduceras genom valutasäkringsåtgärder. Samtliga företag
upplyser dock om hur årets reslutat påverkats av valutakursdifferenser.

Electrolux, Svedala och Trelleborg lämnar också upplysning om respektive
företags valutapolicy. Dessa företag informerar även om storleken av och
längden på sina flödessäkringar, vilket inte Lindab gör. Inget av företagen
lämnar dock upplysning om hur terminssäkringarna påverkat årets resultat.

I intervjun med Johnny Nilsson på Lindab ansåg han att företaget inte hade
haft några problem med RR 8, att det var självklara saker som skulle upp-
fyllas.

4.2.8 Sammanfattande empirisk analys

4.2.8.1 RR 1:91 och RR 1:96
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:91 och den reviderade versio-
nen av denna RR 1:96 trädde i kraft den 1 januari 1992 respektive 1 januari
1997. Vid genomgången av företagens årsredovisningar visade det sig att
alla undersökta företag tillämpade rekommendationen. Företagen i verk-
stadsindustrin och företagen i kemi- och läkemedelsbranschen lämnade
även alla de upplysningar som rekommendationen kräver. Detta gjorde
även Intentia i data och IT branschen och G & L Bejier, som är ett handels-
företag. Undantag är Svedala och Electrolux som i några avseenden bryter
mot rekommendationen. Svedala gjorde i 1991 års bokslut en avsättning till
omstruktureringsreserv. När det gäller Electrolux har koncernen valt att
skriva av goodwill på 40 år, vilket inte är förenligt med god redovisnings-
sed men inte är i strid med rekommendationen RR 1:91. I likhet med Rolf
Rundfelt (Balans 1/1994) anser vi att företagen i dessa avseenden bryter
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mot rekommendationen. Den information som oftast saknas, eller är otill-
fredsställande jämfört med rekommendationens krav, är upplysningarna
avseende goodwill. Den information som oftast utelämnas i årsredovis-
ningen är en motivering till varför en avskrivningstid på mer än fem år till-
lämpas för goodwill.

4.2.8.2 RR 5
Redovisningsrådets rekommendation om byte av redovisningsprinciper
trädde ikraft den 1 januari 1994. Vid genomgången av årsredovisningarna
visade det sig att alla företag utom BRIO tillämpar Redovisningsrådets re-
kommendation RR 5. De flesta företagen anger dock inte uttryckligen att
RR 5 har tillämpats men företagen upplyser om när byte av redovisnings-
principer har skett.

De företag som tillämpar RR 5 gör detta för att anpassning skall ske till
svensk lag eller rekommendation, vilket enligt rekommendationen är det
som krävs för att ett byte av redovisningsprinciper skall få ske. Det vanli-
gaste exemplet på byten av principer är när anpassning har skett till den nya
årsredovisningslagen, som trädde i kraft 1 januari 1997. Andra exempel är
G & L Beijer som har omprövat goodwillens ekonomiska livslängd och
Svedala som ändrat redovisningen av ränta på förskott.

Enligt rekommendationen skall upplysningar bland annat lämnas om vilken
effekt bytet har fått på eget kapital. Dessutom skall jämförelsetalen räknas
om. Om en omräkning av jämförelsetalen inte skett i flerårsöversikter skall
information om skälen till detta lämnas. Huvudsyftet med RR 5 var just att
underlätta jämförelser mellan olika år när ett företag bytt redovisningsprin-
cip (Balans 5/1997). Vid genomgång av årsredovisningarna kan vi se att
flera företag inte räknar om jämförelsetalen i flerårsöversikterna. Omräk-
ning av jämförelsetalen är också något som två företagsrepresentanter
upplevde som problematiskt.

I vissa fall är det inte möjligt att räkna om jämförelsetalen i flerårsöversik-
terna, ett exempel är då företag har bytt redovisningsprincip för att anpassa
sig till den nya årsredovisningslagen som trädde i kraft år 1997. De företag
som angett detta har upplyst om att det inte medfört några större föränd-
ringar mer än att uppställningen av resultat och balansräkningen har för-
ändrats. Ett annat exempel som Sven-Erik Johansson (Balans 5/1997) tar
upp är när ett företags balansräkning för första gången innehåller fordringar
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och skulder i utländsk valuta och att företagets redovisningsprinciper därför
kompletteras med sådana balansposter. I detta fall finns det inga historiska
transaktioner att räkna om.

Vi kan inte urskilja några skillnader mellan de undersökta branscherna när
det gäller att lämna de upplysningar som rekommendationen kräver. Något
som kan poängteras är dock att företagen i kemi- och läkemedelsbranschen
lämnar alla de upplysningar som krävs. Dessutom kan nämnas att WM-
data, och JM lämnar mycket utförliga upplysningar om när byte av redo-
visningsprinciper har skett, motivet till bytet samt vilken effekt det har fått
på eget kapital. Electrolux är ett företag som också lämnar utförliga upp-
lysningar, dock saknas ofta motivet till förändringarna och omräkning av
jämförelsetalen.

Rundfelt (1995) skrev i 1995 års upplaga av ”tendenser i börsbolagens års-
redovisningar” att byten av redovisningsprinciper är förhållandevis vanliga
i svenska företag men att långt ifrån alla principbyten redovisas så tydligt
som skulle önskas. Detta verkar dock inte vara fallet i de företag som vi har
undersökt. I dessa företag är inte byten så vanliga och när byten har skett
lämnas relativt utförliga upplysningar.

4.2.8.3 RR 6
Redovisningsrådets rekommendation om leasingavtal trädde i kraft 1 janua-
ri 1997. Rekommendationen debatterades flitigt redan när Redovisningsrå-
dets utkast till rekommendation gavs ut. Den väsentligaste skillnaden mel-
lan denna rekommendation och FAR:s leasingrekommendation, som tidiga-
re gällde, är att denna kräver att företagens leasingavtal skall klassificeras
som antingen finansiella eller operationella. Det är denna klassificering
som varit problematisk för företagen, vilket två företagsrepresentanter ock-
så påpekade. Rekommendationen tillämpades under undersökningsperio-
den av tretton av sexton undersökta företag.

Ett fall som visar på svårigheten med den här rekommendationen är att
Lindab i sin årsredovisning skriver att företaget inte tillämpar RR 6, vilket
motiveras med att det inte tillkommit någon ny finansiell leasing under
1997. Sedan anges dock att de endast innehar operationella leasingavtal,
vilket borde innebära att företaget tillämpar rekommendationen. Detta ef-
tersom en klassificering gjorts mellan operationella och finansiella leasing-
avtal. En företagsrepresentant menade dock att svårigheten med rekom-
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mendationen inte är klassificeringen utan det är att veta när finansiella lea-
singavtal skall redovisas.

För operationella leasingavtal innebar rekommendationen endast den för-
ändringen att kravet på tilläggsinformation ökade. Den upplysning som of-
tast utelämnas hos de undersökta företagen, som innehar operationellt lea-
sade tillgångar, är information om årets leasingavgifter och information om
avtalade framtida leasingavgifter med angivande av när de förfaller till be-
talning. Detta är inte något som är specifikt för en eller flera branscher,
utan upplysningar saknas hos företag i alla de branscher vi har undersökt.
Här kan också urskiljas en viss fördröjningseffekt då företagen år 1999
jämfört med år 1997 förbättrat upplysningarna. Operationella leasingavtal
förekommer hos företag i alla branscher och tolv av sexton företag uppger
att de har tillgångar finansierade genom operationella leasingavtal.

Den stora förändringen som rekommendationen medförde var att vissa av
de leasingavtal som tidigare redovisades som operationella skulle tas in i
balansräkningen hos leasetagaren. Detta gällde de avtal som klassificerades
som finansiella. Av de fem undersökta företag som anger att de innehar
tillgångar finansierade genom finansiella leasingavtal, verkar tre inom
branschen konsumentvaror och varumärken. De företagen lämnar i stort
sett de upplysningar som rekommendationen kräver. Spendrups delar dock
inte upp skulden hänförlig till leasingavtalet i en kortfristig och en långfris-
tig del medan BRIO inte redovisar de ackumulerade avskrivningarna och
lämnar inte upplysning om skulden avseende leasingobjektet. År 1997 och
1999 informerar även Intentia att koncernen innehar finansiella leasingavtal
och företaget uppfyller alla upplysningskrav.

4.2.8.4 RR 8

Redovisningsrådets rekommendation, redovisning av effekter av ändrade
valutakurser RR 8, började tillämpas 1 januari 1999. I enlighet med det
som vi nämnde i referensramen ersatte denna rekommendation i princip
BFN R 7 och FAR:s förslag till rekommendation om omräkning av ut-
ländska dotterbolag. Vid genomgång av årsredovisningarna kan vi konsta-
tera att alla8 företag tillämpar RR 8, de flesta nämner dock inte uttryckligen
att de tillämpar rekommendationen men av upplysningarna framgår det
dock att så är fallet.

                                                
8 Undantag är AstraZeneca som 1999 inte tillämpar svenska redovisningsrekommendationer.
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I RR 8 ställs höga krav på de upplysningar som skall lämnas i årsredovis-
ningen. De flesta av dessa krav fanns redan i de tidigare rekommendatio-
nerna, men det har även tillkommit nya upplysningskrav. Vid granskningen
av årsredovisningarna konstaterade vi att företagen över lag lämnar brist-
fälliga upplysningar. Det är framför allt de nya upplysningskraven som fö-
retagen utelämnar. Alla företag lämnar upplysning om vilka redovisnings-
principer som använts vid omräkning av utländska fordringar och skulder
och vid omräkning av utländska dotterbolag samt vilken metod som an-
vänts vid omräkning av dotterbolag i höginflationsländer då detta är aktu-
ellt. Enligt rekommendationen bör upplysningarna även innehålla informa-
tion om hur klassificeringen av utlandsverksamheter gjorts. Denna infor-
mation är det endast Intentia och Lindab som lämnar. Perstorp är ett av få
företag som i stort sett uppfyller upplysningskraven i RR 8.

De största förändringarna i RR 8 gäller terminologin och vilka upplysning-
ar som företag skall lämna om storleken på sina kursdifferenser. Uttrycket
”kursdifferenser” skall nu användas både för de differenser som uppkom-
mer vid omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta och av ut-
ländska dotterbolag. Detta är det inte många företag som har anpassat sig
till. Alla undersökta företag, förutom Intentia och Holmen, använder fortfa-
rande uttrycket ”omräkningsdifferenser” för de differenser som uppkom-
mer vid omräkning av utländska dotterbolag. Vidare skall uttrycket
”monetär metod” användas istället för ”monetär-icke monetär metod”, vil-
ket företagen inte heller har anpassat sig till. SCA är det enda, av de av oss
genomgångna företagen, som har anammat uttrycket ”monetär metod”.

Upplysningar om det belopp som valutakursdifferenserna påverkat perio-
dens nettoresultat med samt storleken på de ackumulerade kursdifferenser-
na är också nya upplysningskrav. Den första har stor betydelse för tolkning
av årets resultat och borde därför, enligt Rundfelt (1999) kommenteras ut-
förligt. Av de företag som vi har granskat är det dock endast hälften som
lämnar denna upplysning överhuvudtaget och upplysningar om storleken
på de ackumulerade kursdifferenserna är det endast fem företag som läm-
nar.

Ytterligare ett nytt upplysningskrav är den information som skall lämnas
kring gjorda flödessäkringar tillsammans med kommentarer om vilken be-
tydelse valutasäkringarna har fått på resultatet. Upplysningarna skall bland
annat innehålla en beskrivning av åtgärdens art, vilken typ av instrument
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som använts och om det flöde som har säkrats är budgeterat eller kontrakte-
rat. Vi kan konstatera att företagen ofta lämnar information om vilka typer
av flödessäkringar de har gjort samt kvarvarande tid på flödessäkringarna.
Sju av de undersökta företagen lämnar ingen information om vilken bety-
delse valutasäkringarna har fått på resultatet och inget företag upplyser om
det flöde som har säkrats är budgeterat eller kontrakterat. Upplysningskra-
ven är inom detta område väldigt detaljerade och det är därför väldigt svårt
att utläsa vilka upplysningar som skall lämnas. Detta påpekar även några av
de personer som vi intervjuat. Enligt rekommendationen bör företagen ock-
så lämna information om vilken valutapolicy företaget har, vilket sju av de
undersökta företagen gör.

Vid genomgången av årsredovisningarna kan vi konstatera att vi inte kunde
urskilja några skillnader mellan de undersökta branscherna och inte heller
mellan stora och mindre företag vad gäller vilka upplysningar som lämnas.
Perstorp och Cloetta Fazer är företag som i stort sett uppfyller de upplys-
ningskrav som ställs medan JM, WM-data, Intentia och Spendrups är före-
tag som lämnar mycket bristfällig information. Två företagsrepresentanter
försvarade sig med att deras utlandsverksamhet är av mindre betydelse vil-
ket gör att RR 8 inte är tillämplig i så många delar.

4.3 Öppenhet
Inom litteraturen finns det olika definitioner på öppenhet. Revisorer defini-
erar oftast begreppet som utgivande av finansiell information om ett före-
tags verksamhet (Hendriksen & Van Breda 1992). Den första frågan som vi
ställde till företagsrepresentanterna inom detta område var därför hur de
definierar begreppet öppenhet.

Kjell Frykling på WM-data svarade snabbt och enkelt att det är när företa-
get inte döljer någonting. Kristina Andersons på SCA och Peter Kind-
strands på JM definitioner på öppenhet liknade varandra, då de sade att:

”Det är att redovisa allting som är väsentligt för att kunna bedöma företaget och inte dölja
någonting även om det är negativt.”

Kristina Anderson, SCA, 2001-04-09
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”Ja, det är väl att man har en informationsutgivning som gör att man kan analysera företa-
gen ner på en mer nedbruten nivå, om det är affärsenheter, länder eller produkter eller vad
det är för någonting. Det tror jag är de viktigaste bitarna.”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

Staffan Ternby på AstraZeneca och Mikael Sjöblom på Trelleborg ansåg
att det var en svår fråga att svara på. Staffan Ternby menade dock att öp-
penhet är att uppfylla de rapporteringskrav som finns. Mikael Sjöblom sade
att öppenhet är att ge den information som aktiemarknaden kräver. Han
sade också att:

”… En del i öppenheten är också att göra en kontinuerlig redovisning. Om jag redovisar
ett delår på ett sätt en gång, så bör jag göra likadant nästa gång. Även om det kanske blott-
lägger vissa saker som har gått sämre. Att man gör likadant varje gång, så att det blir lätt att
följa bolaget, så att man inte behöver leta efter de intressanta siffrorna som döljs.”

Mikael Sjöblom, Trelleborg, 2001-04-11

Kontinuiteten i redovisningen är också något som Kedner (1972) trycker
på då han anser att alla företag bör följa samma redovisningsprinciper för
att möjliggöra jämförelser både inom ett företag och mellan olika företag.

Om Hendriksen & Van Bredas (1992) tre begrepp om öppenhet används
för att klassificera företagsrepresentanternas svar kan vi konstatera att det
råder en viss skillnad mellan de intervjuade personernas svar. Kjell Fryk-
ling på WM-datas svar har liknelser  med definitionen fullständig öppenhet
då han anser att öppenhet innebär att företaget inte döljer någonting. Full-
ständig öppenhet innefattar nämligen presentation av all relevant informa-
tion. En parallell kan dras mellan Staffan Ternby på AstraZenecas svar och
definitionen tillräcklig öppenhet eftersom denna definition innebär att en-
dast den information som enligt lagen krävs för att inte en missvisande bild
av företaget skall redovisas och Staffan Ternby ansåg att öppenhet är att
uppfylla de rapporteringskrav som finns. Kristina Anderson på SCAs och
Mikael Sjöblom på Trelleborgs svar har likheter med rättvis öppenhet.
Detta eftersom den här definitionen innebär att redovisningen skall inne-
hålla så mycket information att alla potentiella läsares behov tillgodo-
ses.(Hendriksen & Van Breda 1992)
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4.3.1 Syftet med öppenhet
Nästa fråga som vi ställde inom detta område var vad de intervjuade perso-
nerna ansåg att syftet med öppenhet är. Några av svaren som vi fick av fö-
retagsrepresentanterna var följande:

”Att ge en riktig bild av företaget och att vara trovärdig.”
Kristina Anderson, SCA, 2001-04-09

”Syftet är att man på ett enkelt sätt skall kunna jämföra två likvärdiga verksamheter, vilket
betyder att man kanske måste ha viss information. Det är där som standarderna kommer
in, att de skall ge en analytiker, investerare eller vad det nu än är möjligheten att göra jämfö-
relser på lika villkor.”

Kjell Frykling, WM-data, 2001-04-02

”… syftet med öppenheten tror jag är att skapa positiv PR kring företaget”
Staffan Ternby, Astra Zeneca, 2001-04-05

”Ett syfte är att lyfta så många lock som möjligt och se hur bolaget ser ut. Ett annat syfte är
kontinuitet. Att man inte lägger upp saker som är bra hela tiden och döljer det som är då-
ligt. Att man gör likadant gång efter gång.”

Mikael Sjöblom, Trelleborg, 2001-04-11

”… Jag vill påstå att syftet är att vi är analyserbara och att vi har information som kan för-
stås av omvärlden.”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

Av svaren ser vi att det även råder vissa skillnader mellan de intervjuade
personerna syn på syftet med öppenhet. Kjell Frykling på WM-data och
Mikael Sjöblom på Trelleborg ansåg båda, i likhet med det Kedner (1972)
tog upp, att ett syfte med öppenheten är kontinuiteten och möjligheten till
jämförelse både inom ett företag och mellan olika företag. Det här är också
en punkt (punkt 4) i FASB:s uttalande no 5, som vi presenterade i referens-
ramen, rörande syftet med öppenhet. Här anges att syftet med öppenhet är
att lämna viktig information som ger användare möjlighet att jämföra re-
sultaträkningar från olika år. (Hendriksen & Van Breda 1992)

Kristina Anderson på SCA:s, Peter Kindstrand på JM:s och Staffan Ternby
på AstraZenecas svar är vidare i sin betydelse då Kristina Anderson ansåg
att syftet är att ge en riktig bild av företaget och att vara trovärdig. Staffan
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Ternbys svar är än vidare och mer oklart då han ansåg att syftet är att ska-
pa positiv PR kring företaget.

4.3.2 Frivillig eller reglerad öppenhet
En del i debatten för eller emot standardsättning rör också åsikterna kring
öppenhet. Förespråkare för frivillig öppenhet menar att företag idag pre-
senterar den information som är nödvändig för att kapitalmarknaden skall
fungera optimalt. Förespråkare för reglerad öppenhet menar dock, i likhet
med det klassiska argumentet för standardsättning, att marknaden inte kla-
rar av att producera den optimala mängden information och att företagen
inte ökar öppenheten i redovisningen om inte påtryckningar utförs från stat
och redovisningsprofession. (Hendriksen & Van Breda 1992)

Företagsrepresentanternas åsikter om det här fick vi dels genom att fråga
om de hade lämnat samma information om inte standards hade funnits och
dels genom att fråga om företaget lämnar någon information som de egent-
ligen inte vill lämna.

Frågan om standards berörde vi under standardsättningsavsnittet och av
svaren vi fick där kunde vi konstatera att sex av de intervjuade personerna
trodde att de inte hade gett ut samma information om inte standards hade
funnits. Av svaren kunde vi också utläsa att företagen inte bara styrs av
standarderna vid utgivandet av information utan att de även lyssnar på vil-
ken information som de övriga intressenterna efterfrågar.

På frågan om företagen lämnar någon information som de egentligen inte
vill lämna var svaren från företagsrepresentanterna blandande. Kristina
Anderson på SCA, Matti Ahlblad på Cloetta Fazer, Mikael Sjöblom på
Trelleborg och Johnny Nilsson på Lindab ansåg att det inte fanns någon
information som de egentligen inte vill lämna. Mikael Sjöholm menade
exempelvis att:

”… Vi försöker lämna mer information som är av värde och som vi tycker är intressant så
att vi tillför istället, det är vår ambition.”

Mikael Sjöblom, Trelleborg, 2001-04-11
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Staffan Ternby på AstraZeneca var dock inte av samma uppfattning. Han
sade att:

”Ja, jag kan nog säga att det finns sådan information. Vi skulle inte redovisa exakt vad alla i
styrelsen och ledningen tjänar om inte det fanns ett krav på det.”

Staffan Ternby, Astra Zeneca, 2001-04-05

Peter Kindstrand på JM menade också att det finns information som företa-
get egentligen inte vill lämna men sedan sade han att:

”Det kan nog hända att vi gör men jag vill nog påstå att det mesta som kommit fram de
senaste åren har varit information, som vi varit ganska överens om här i bolaget, är bra
information att lämna ut. Ta det här med att man lämnar ut löner och anställningsvillkor
för styrelsemedlemmar och vd. Det hade man nog inte gjort om man inte hade blivit tving-
ad till det. Men det är nog ingen idag som tycker att det är något negativt.”

Peter Kindstrand, JM, 2001-05-07

Av intervjuerna kan vi konstatera att sex av de sju företagsrepresentanter-
na inte trodde att företagen hade lämnat samma information om det inte
hade funnits några standards, vilket överensstämmer med förespråkare för
reglering som menar att det endast är regleringar som kan få företag att
producera den information som är nödvändig för att möta efterfrågan och
för att få en effektiv kapitalmarknad (Mathews & Perera, 1996).

Svaren på frågan om företagen lämnar någon information som de egentli-
gen inte vill lämna indikerar på att det här råder en delad uppfattning
bland företagsrepresentanterna. Två av de intervjuade personerna ansåg
att de lämnar viss information som de egentligen inte vill lämna. Detta
överensstämmer med argumenten som förespråkare för reglering för, då de
menar att det krävs reglering för att företagen skall producera nödvändig
information. De menar också att företagen inte ökar sin öppenhet i redo-
visningen om inte påtryckningar utförs från stat eller redovisningsprofes-
sion. (Hendriksen & Van Breda 1992) Fyra företagsrepresentanter var av
motsatt uppfattning och ansåg att det inte finns någon information som de
egentligen inte vill lämna.



Slutsatser

132

5 Slutsatser
 det här avslutande kapitlet redovisas slutsatserna från vår undersök-
ningen av utvecklingen av rekommendationer för årsredovisningen.
Därefter presenteras våra egna reflektioner.

5.1 Hur ställer sig företagen till standardsättning?
Alla företagsrepresentanter ansåg att någon form av standardsättning är
nödvändig när det gäller den externa redovisningen, framför allt ur jämfö-
relsehänseende. Anledningen till detta menade fyra företagsrepresentanter
är att användarna av årsredovisningen annars inte skulle kunna jämföra fö-
retag med varandra och läsare skulle inte heller kunna göra meningsfulla
jämförelser mellan olika år. En annan anledning som också framkom till
varför standardsättning är nödvändig är att alla användare på detta sätt får
likvärdig information, vilket kanske inte skulle vara fallet om reglering inte
hade funnits. Sex av sju företagsrepresentanter förmodade att de inte hade
lämnat samma information i årsredovisningarna om det inte hade funnits
standards. Det här går i linje med de argument som förespråkare för stan-
dardsättning för då de menar att det endast är standards som kan få företag
att producera likvärdig kvalitativ och kvantitativ information (Mathews &
Perera 1996).

Trots att företagen var överens om att standardsättning är nödvändigt före-
låg det delade meningar om standardsättningen skall ske av privata eller
offentliga organisationer. En av de intervjuade personerna, som ansåg att
standardsättning skall ske av offentliga organisationer, menade att trovär-
digheten för dessa organisationer är större. De tre intervjuade personer som
förespråkade att standardsättningen skall ske av privata organisationer me-
nade, i likhet med förespråkare för privata organisationer, att dessa är mer
flexibla och att mer spelrum ges för egna tolkningar (Mathews & Perera
1996). Två företagsrepresentanter ansåg att det inte spelar någon roll vem
som sköter standardsättningen. En av dessa företagsrepresentanter menade
att det viktiga är att de som verkar i organisationerna är professionella.

Åsikterna när det gäller frågan om det finns för många rekommendationer
gick också isär bland de personer som vi intervjuade. En företagsrepresen-
tant ansåg att det är bra med många rekommendationer medan fyra ansåg
att det finns för många rekommendationer. De sistnämnda menade dock att
det största problemet är att det ges ut för många nya rekommendationer

I
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samtidigt. Det här bekräftas också av det faktum att Redovisningsrådet,
som vi nämnde i inledningen, har gett ut ett trettiotal nya rekommendatio-
ner bara under de senaste tre åren (Rundfelt 1999). Alla intervjuade före-
tagsrepresentanter ansåg dock att Redovisningsrådets rekommendationer är
bra. Det av Riahi-Belkaoui (2000) uppmärksammade problemet med för
många redovisningsstandards verkar enligt våra intervjuer inte vara så stort
som Riahi-Belkaoui hävdar.

5.2 Vilken genomslagskraft har Redovisningsrådets
rekommendationer?

Vi nämnde i inledningen att Mathews & Perera (1996) menar att det med
en ökad reglering i form av fler rekommendationer och ändrade normer kan
följa problem med efterlevnaden. I vår undersökning framkom det att det
råder delade meningar om huruvida rekommendationerna är för många.
Fyra företagsrepresentanter svarade dock, som vi nämnde ovan, att proble-
met ligger i att det ges ut för många samtidigt. Två av de intervjuade perso-
nerna menade emellertid att det inte är antalet i sig som är problemet, utan
att det är innehållet och framför allt de detaljerade upplysningskraven som
är problemet. Det här tar Riahi-Belkaoui (2000) också upp som ett pro-
blem, utöver problemet med för många redovisningsstandards. Riahi-
Belkaoui (2000) påstår att det ökade antalet standards kan leda till att ris-
ken ökar för att företag ändrar sina redovisningsrutiner istället för att följa
rekommendationerna. Den här risken menade också två företagsrepresen-
tanter finns.

Hur stark genomslagskraft nya rekommendationer får beror, enligt
Mathews & Perera (1996), på i vilken utsträckning rekommendationerna
accepteras av berörda parter och hur genomförandet av nya rekommenda-
tioner går till. De menar att det som avgör om företag accepterar nya re-
kommendationer bland annat är rekommendationernas tydlighet, riktlinjer
för implementeringen och målsättningen med standardsättningen (Mathews
& Perera 1996). Ett problem för våra undersökta företag är enligt en inter-
vjuperson att upplysningskraven i rekommendationerna är för detaljerade,
vilket enligt företagsrepresentanten gör att kraven kan vara svåra att upp-
fylla. Enligt en annan företagsrepresentant beaktar rekommendationerna
inte heller de skillnader som förekommer mellan olika branscher. I under-
sökningen har vi också funnit tendenser till att rekommendationerna fått
bättre genomslagskraft hos företag verksamma inom verkstadsindustrin.
Enligt en företagsrepresentant är rekommendationerna styrda av verk-
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stadsindustrin vilket gör att rekommendationernas alla regler inte kan an-
ammas av företag i andra branscher. Det här tar också Riahi-Belkaoui
(2000) upp då han anser att rekommendationerna är snäva i tillämpningen
och att de inte beaktar alla tänkbara situationer. Det har genom en intervju
även framkommit att riktlinjerna för implementeringen och målsättningen
med rekommendationerna inte alltid är klara. Enligt företagsrepresentanten
är rekommendationerna ibland svåra att tolka och att betydelsen av dem
inte blir klara innan de har blivit praxis.

En faktor som enligt Mathews & Perera (1996) påverkar genomförandet av
nya rekommendationer är hur stor makt den genomdrivande organisationen
har. En företagsrepresentant menade att det var först när kravet på att följa
Redovisningsrådets rekommendationer infördes i noteringsavtalet som re-
kommendationerna fick en högre status, som exempel nämnde han RR
1:91. Han ansåg att denna rekommendation inte hade samma betydelse som
de rekommendationer som ges ut idag.

Vi har även kunnat observera en viss fördröjningseffekt under det första
året när det gäller företagens sätt att tillämpa rekommendationer RR 6 och
RR 8 samt lämna de upplysningar som krävs. Av intervjuerna har det fram-
kommit att företagen anser att det framför allt är under denna period som
det kan uppstå problem. Därefter tillämpar och lämnar företagen i större
utsträckning de upplysningar som rekommendationerna kräver.

Ett annat problem som vi har kunnat konstatera är att företagen, trots att de
inte tillämpar rekommendationerna som Redovisningsrådet anger att de
skall tillämpas och inte lämnar de upplysningar som krävs, anser de sig
göra detta och menar att rekommendationerna inte är problematiska.

5.3 Hur tillämpar företagen Redovisningsrådets re-
kommendationer?

Vid granskningen av hur företagen tillämpar Redovisningsrådets rekom-
mendationer RR 1:91, RR 1:96, RR 5, RR 6 och RR 8 har vi först kunnat
fastställa att företagen i stort sett tillämpar dessa rekommendationer. När vi
sedan undersökte om företagen tillämpar dem som Redovisningsrådet an-
ger att de skall tillämpas och undersökte om företagen lämnar de upplys-
ningar som rekommendationerna föreskriver, är svaret inte lika enkelt. Det
vi, utifrån våra undersökta företag, kunde konstatera var att företagen i
verkstadsindustribranschen och kemi- och läkemedelsbranschen under hela
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undersökningsperioden lämnar fler av de upplysningar som krävs än övriga
undersökta branscher. En företagsrepresentant menade också att rekom-
mendationerna är styrda av verkstadsindustrin och menade att det skulle
behövas ett underliggande organ till Redovisningsrådet som är mer
branschspecifikt.

Förutom tendensen att företagen i verkstadsindustrin och kemi- och läke-
medelsföretagen i stort sett lämnar de upplysningar som rekommendatio-
nerna kräver har vi även kunnat urskilja att de stora företagen lämnar fler
av de upplysningar som rekommendationerna kräver, än de mindre företa-
gen. Detta gäller för hela undersökningsperioden. Inom verkstadsindustrin
kan vi dock se att det mindre företaget Lindabs undersökta årsredovisning-
ar innehåller många av de upplysningar som krävs. Även Perstorps årsre-
dovisningar innehåller under hela undersökningsperioden de flesta av de
upplysningar som rekommendationerna kräver.

Efter vi studerat varje enskild rekommendation närmare kan vi först kon-
statera att alla företag följer RR 1:91 och även den reviderade versionen av
denna, RR 1:96 samt att företagen i stort sett lämnar de upplysningar som
krävs. Det visade sig också att de undersökta företagen i verkstadsindustrin
och företagen i kemi- och läkemedelsbranschen tillämpar rekommendatio-
nen som Redovisningsrådet anger att den skall tillämpas och lämnar alla de
upplysningar som krävs.

Vid genomgången av RR 5 kunde vi konstatera att alla företag utom BRIO,
under hela undersökningsperioden tillämpar denna rekommendation. Vi
kunde även urskilja att företagen i kemi- och läkemedelsbranschen var bätt-
re på att lämna de upplysningar som rekommendationen kräver. Det vi ock-
så kunde se var att de stora företagen lämnade utförligare upplysningar än
de mindre när byte av redovisningsprinciper har skett.

Redovisningsrådets rekommendation RR 6 tillämpades av tretton av sexton
undersökta företag. Den här rekommendationen är enligt flera företagsre-
presentanter problematisk. Det företagsrepresentanterna då framför allt pe-
kade på var problemet med att klassificera leasingavtalen som antingen fi-
nansiella eller operationella. Här kunde vi inte uppfatta att någon bransch
skiljde sig från de andra undersökta branscherna när det gällde att tillämpa
rekommendationen och lämna de upplysningar som krävs enligt rekom-
mendationen. Vi konstaterade även att det inte fanns några skillnader mel-
lan de stora och de mindre företagen i detta avseende. I de undersökta fö-
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retagens årsredovisningar från år 1999 kunde dock noteras att fler av kra-
ven på upplysningar uppfylldes.

Den sista rekommendationen som vi undersökt, RR 8, är den rekommen-
dation som de undersökta företagen har haft mest problem med. Alla stude-
rade företag tillämpar den, men det är inget företag som lämnar alla de
upplysningar som rekommendationen kräver. Det företagen framför allt
utelämnar i årsredovisningarna är de upplysningar som är nya. Inte heller
här kunde vi utläsa någon skillnad mellan de undersökta branscherna och
det var inte heller någon skillnad mellan de stora och mindre företagen.
Dock kunde vi urskilja att företag med stor utlandsverksamhet oftast läm-
nade fler upplysningar.

5.4 Vad innebär öppenhetsbegreppet för
de olika företagen?

Öppenhetsbegreppet har i litteraturen en mängd olika definitioner. Vid in-
tervjuerna med företagsrepresentanterna kunde vi konstatera att detta även
återspeglar sig i våra undersökta företag. Vi kunde urskilja att det är stor
skillnad i hur företag definierar begreppet öppenhet. En företagsrepresen-
tant menade att öppenhet är när företag inte döljer någonting, medan en an-
nan ansåg att öppenhet är att uppfylla de rapporteringskrav som finns. De
andra definitionerna kan dock placeras mellan dessa två förklaringar, som
kan ses som två ytterligheter. Exempelvis kan nämnas att någon definierade
begreppet som att öppenhet är att redovisa allt som är väsentligt för att
kunna bedöma företaget och att inte dölja något som är negativt.

På frågan vad företagsrepresentanterna ansåg vara syftet med öppenhet
uppmärksammade vi att det även här råder vissa skillnader vad gäller före-
tagens syn på syftet med öppenhet. Två menade att syftet med öppenheten
är kontinuiteten och möjligheten till jämförelse både inom ett företag och
mellan olika företag. Det här menar också Kedner (1972) på då han anser
att alla företag bör följa samma redovisningsprinciper för att möjliggöra
jämförelser. Tre företagsrepresentanters svar på vad syftet med öppenhet
är, var vidare i sin betydelse. En företagsrepresentant sade exempelvis att
syftet med öppenhet är att skapa positiv PR kring företaget.

När det gäller de undersökta företagens inställning till om öppenheten i års-
redovisningen skall vara frivillig eller reglerad framkom det att sex före-
tagsrepresentanter förmodade att företagen inte hade lämnat samma infor-
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mation om det inte hade funnits några standards. Detta tyder, i överens-
stämmelse med förespråkare för reglering, att reglering är nödvändig för att
företagen skall lämna den information som efterfrågas (Hendriksen & Van
Breda 1992). Även det faktum att fyra företagsrepresentanter svarade att
det finns viss information som företagen inte hade lämnat om det inte fun-
nits reglering, tyder på att en reglering av öppenheten är nödvändig. Två
intervjuade personer menade dock att de hade lämnat samma information
utan standards, vilket går i linje med förespråkare för frivillig öppenhet,
som menar att företag presenterar nödvändig information även utan stan-
dardsättning (Hendriksen & Van Breda 1992).

Vårt empiriska material kan sammanfattas med nedanstående figur, vilken
är en omarbetning av figur 6.

Företags tillämpning av valda rekommendationer    Egna reflektioner

Figur 8: Omarbetad figur över vårt undersökningsområde utifrån det empiriska materialet och egna
reflektioner.

Våra egna reflektioner kring utveckling av rekommendationer för årsredovisningen ur
vårt valda perspektiv presenteras i avsnitt, 5.5.

RR 5 Rättvisande bild

Standardsättning

Normgivande
organ

Rekommendationer

RR 1:91, RR 1:96

Syftet med öppen-
het

Fördelar eller
nackdelar med
många av redo-
visningsstan-

dards

God redovisnings-
sed

Utveckling
SamhällsperspektivetÖppenhet

För standardsätt-
ning

Privat standard-
sättning

RR 6

RR 8

Reglerad öppen-
het

Svagt stöd i intervjuer och årsredovisningar

Starkt stöd i intervjuer och årsredovisningar

Suboptimering

Minskat inflytande
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5.5 Egna reflektioner
Vår utgångspunkt för denna studie har, som vi skrev i inledningen, varit
Artsbergs (1992) avhandling om normbildning och redovisningsföränd-
ringar. I sin avhandling studerade Artsberg (1992) utifrån ett samhälleligt
perspektiv hur redovisningsnormerna, utgivna av FARs redovisningskom-
mitté, förändrats mellan åren 1957 och 1991. I studien antog hon att olika
samhälleliga faktorer påverkar normernas utveckling.

Då vi hade denna avhandling som utgångspunkt hade vi även Artsbergs
definition av begreppet utveckling i tankarna. Under arbetets gång har vi
kunnat konstatera att vi lägger andra betydelser i begreppet. Utveckling re-
presenteras i vår studie istället av hur de undersökta rekommendationerna i
sig har utvecklats, vilken inverkan det har fått på företagens redovisning
samt vilken effekt detta får på samhället. Artsberg (1992) studerade där-
emot anledningen till varför rekommendationerna är utformade som de är
och hur detta har förändrats.

Artsberg (1992) satte i sin avhandling upp en tes att om redovisning är ett
samhälleligt fenomen bör redovisningen förändras då samhället förändras.
Studien visar på att inställningen till redovisningens principer har föränd-
rats och att denna förändring kan relateras till förändringar i samhällseko-
nomin. Vi kan genom vår studie bygga vidare på Artsbergs tes. Utifrån vårt
undersökningsområde lyder dock tesen: om redovisningen är ett samhälle-
ligt fenomen bör samhället förändras då redovisningen förändras. Teserna
tillsammans bildar en ständigt pågående process som kan illustreras med
hjälp av följande figur.

Förändringar i samhället                      Förändringar i redovisningen

                                    Leder till

Figur 9: Vår tes, i jämförelse med Artsbergs, om redovisning som ett samhälleligt fenomen.

Artsbergs tes

Vår tes
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Med vår tes som utgångspunkt och med vår genomförda undersökning som
grund kan vi ställa upp ett antal hypoteser om utvecklingen av rekommen-
dationer för årsredovisningen ur ett samhällsperspektiv:

•  Rekommendationerna blir mer och mer detaljerade.
Av de rekommendationer som vi har studerat kan noteras att det i RR 1:91
och RR 5 RR ställs relativt få krav på de upplysningar som företagen är
skyldiga att lämna i årsredovisningen. I RR 1:96 är upplysningskraven
dock många men upplysningarna är enkla att ta fram för företagen. Vi har
upptäckt att dessa rekommendationer har fått stor genomslagskraft hos de
företag som vi har undersökt. Företagen tillämpar rekommendationerna på
det sättet som Redovisningsrådet anger och lämnar de upplysningar som
krävs. När det gäller de studerade rekommendationerna som getts ut under
den senare delen av undersökningsperioden har upplysningskraven ökat
och i RR 6 och RR 8 ställs mycket höga krav. Dessa rekommendationer har
inte heller haft så stor genomslagskraft i företagen. De tillämpas av de allra
flesta företag men i många fall uppfylls inte upplysningskraven. RR 8 till-
lämpar exempelvis alla studerade företag men det är inget företag som
lämnar alla de upplysningar som rekommendationen kräver. Ett problem är
också att företagsrepresentanterna anser att de tillämpar rekommendatio-
nerna och lämnar de upplysningar som krävs, trots att så inte är fallet i de
företag som vi har undersökt. Av intervjuerna framkom även att alla före-
tagsrepresentanter är för standardsättning men en majoritet ansåg att re-
kommendationerna blivit för detaljerade.

•  Ej förankrad rekommendation leder till suboptimering.
Om upplysningskraven blir för omfattande och detaljerade kommer det att
leda till att företagen försöker ”gå runt” rekommendationerna. Detsamma
kan komma att inträffa om syftet eller målsättningen med rekommendatio-
nerna inte stämmer överens med företagens uppfattningar. Ett exempel kan
hämtas från rekommendationen om leasingavtal. Om företagen anser att
finansiell leasing är en bra finansieringsform för företagets tillgångar kan
detta komma att motverkas genom att syftet med rekommendationen är att
dessa skall tas upp som tillgångar i balansräkningen. Företagen kommer då,
för att inte behöva redovisa detta, se till att de inte har några avtal som
klassificeras som finansiella.

•  Suboptimering leder till mindre rättvisande bild.
I årsredovisningslagen 2 kap 2 § stadgas att årsredovisningen skall upprät-
tas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. En
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princip som måste följas är kravet på att årsredovisningen skall ge en rätt-
visande bild. Kravet på överskådlighet syftar till att göra informationen i
årsredovisningarna så lättillgänglig som möjligt och informationen måste
därför presenteras på ett relevant sätt och i former som ger möjlighet till
överblick. I framtiden ser vi en risk för att utvecklingen, att rekommenda-
tionernas krav på upplysningar ökar, kan leda till att företagens formella
årsredovisningar inte kan upprättas på ett överskådligt sätt om all informa-
tion skall tas med. En annan möjlig utveckling är att kravet på ökad öppen-
het leder till att företagen tar upp informationen på ett annat ställe i den
formella årsredovisningen och beskiver det utförligare där. En fråga som då
uppkommer är vilket syfte som det ökade kravet på upplysningar egentli-
gen har om intressenterna inte kan se informationen i sitt sammanhang.
Den eftersträvade öppenheten och därmed möjligheten till jämförelse mel-
lan företag kan då komma att gå förlorad.

•  Suboptimering leder till mindre god redovisningssed.
Enligt årsredovisningslagen skall årsredovisningen, som vi nämnde ovan,
upprättas i enlighet med god redovisningssed. Om de ovan beskrivna ten-
denserna förverkligas kan detta i förlängningen leda till att god redovis-
ningssed inte längre blir god redovisningssed ur samhällets synvinkel. God
redovisningssed beskrivs, enligt Knutsson (1996), som en faktiskt före-
kommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyl-
diga och de som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisnings-
sed för börsföretag är Redovisningsrådet. Om företagen, på grund av de
ökade detaljkraven och att syftet med rekommendationen inte överens-
stämmer med företagens preferenser, väljer att inte följa Redovisningsrå-
dets rekommendationer fullt ut kommer detta resultera i att praxis inte
stämmer överens med god redovisningssed. Det här framkom även vid en
intervju med en företagsrepresentant då han menade att det stora antalet
rekommendationer kan leda till att företagen börjar förenkla rekommenda-
tionerna vid tillämpningen. Redovisningsrådet kommer då också få minskat
inflytande och i förlängningen även spela ut sin roll som en normgivande
organisation.

Utifrån våra egna reflektioner vill vi konstatera att följande tes: om redo-
visningen är ett samhälleligt fenomen bör samhället förändras då redovis-
ningen förändras, håller om utvecklingen av rekommendationer för årsre-
dovisningen fortsätter enligt våra reflektioner. Ovan beskrivna förändringar
av redovisningen får konsekvenser för samhället, vilket i sin tur påverkar
redovisningen.
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Slutligen vill vi också säga att vi hoppas att vi med denna studie, trots att
vårt samhällsperspektiv metodologiskt kan diskuteras, likt Feyerabends
(Gilje & Grimen 1993) motto, har gjort något bra som forskare.
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Undersökta företag BILAGA 1

Bransch Företag År vi studerat Antal
anställda

Omsättning
miljoner
kronor

Data och IT Intentia 1995, 1997, 1999 3360 3062
WM-data 1991, 1993, 1995,

1997, 1999
8200 12720

Fastighetsföretag JM AB 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

2266 5825

Handelsföretag G & L Beijer 1991, 1994, 1995,
1997, 1999

835 1469

H&M 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

17652 32900

Kemi och läkemedel AstraZeneca 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

55000 184450

Perstorp AB 1991/1992,1992/1
993,1996/1997,
1997/1998, 1999

6000 10000

Konsumentvaror och
varumärken

BRIO AB 1993, 1995, 1997,
1999

1106 1672

Cloetta Fazer 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

3000 5050

Spendrups Bryg-
geri

 1993, 1995, 1997,
1999

1050 1759

Skogsindustri Holmen 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

8433 20508

SCA 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

34100 65000

Verkstadsindustri Electrolux 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

17000 120000

Lindab 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

2929 3569

Svedala 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

11099 13996

Trelleborg AB 1991, 1993, 1995,
1997, 1999

12655 23345



Intervjumall BILAGA 2

STANDARDSÄTTNING

1. Är standardsättning nödvändigt?

Hade ni lämnat samma information om det inte fanns några standards?

2. Vad styr utgivandet av information?

3. Skall regleringen ske av privata eller offentliga organ, varför?

4. Är det någon skillnad i legitimitet mellan privata och offentliga organ?

5. Är Redovisningsrådets rekommendationer bra eller hämmar det informationsutgiv-
ningen?

6. Är det bra med många rekommendationer?

Finns det för många? Är det för svårt att följa dem på grund av att det finns för
många?

Finns det en risk att företag inte följer rekommendationerna av den anledningen att
det finns för många?

7. Finns det en risk för att företag går runt dem istället för att anpassa sig till nya re-
kommendationer?

ÖPPENHET

8. Hur definierar du begreppet öppenhet?

Vad är syftet med öppenhet?

Lämnar företaget information som det inte egentligen vill lämna?



Intervjumall BILAGA 2

REKOMMENDATIONER

RR 1:91 och RR 1:96 Koncernredovisning
9. RR 1:91 skulle börja tillämpas 1 januari 1992 och RR 1:96 den 1 januari 1997. När

började företaget tillämpa dem?

10. Är det något som du upplever som problematiskt med dem?

11. I RR 1:96 jmf med RR 1:91 ställs mycket högre krav på upplysningarna som skall
lämnas.

Var det nödvändigt med en skärpning?

RR 5 Byte av redovisningsprinciper
12. RR 5 skulle börja tillämpas den 1 januari 1994. När började företaget tillämpa den?

13. Är det något som du upplever som problematiskt med den?

RR 6 Leasing
14. RR 6 började tillämpas den 1 januari 1997. När började företaget tillämpa den?

15. Är det något som du upplever som problematiskt med den?

16. Är det några speciella problem med klassificering av leasing som operationella och
finansiella avtal?

Hur ser det ut i ert fall, följer ni rekommendationen?

RR 8 Ändrade valutakurser
17. RR 8 började tillämpas den 1 januari 1999. När började företaget tillämpa den?

18. Är det något som du upplever som problematiskt med den?

19. I rekommendationen ställs mycket stora krav på upplysningarna.

Är de svåra att uppfylla?


