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Sammanfattning  
 

Författare: Åsa Johannesson och Lisa Rehn 

 

Handledare: Stefan Schiller  

 

Titel: Frivillig information i årsredovisningar – Ur ledningens perspektiv 

 

Bakgrund och problem: Kraven på företagens informationsutlämning ökar, intressenterna 

efterfrågar mer information som är tillförlitlig, relevant och användbar. Detta gäller speciellt 

information som inte är lagstadgad, den frivilliga informationen. Ledningen stöter på olika 

problem vid hanteringen av den frivilliga informationen så som osäkerhet kring framåtriktad 

information, information som är särskilt konkurrenskänslig och påtryckningar från aktieägare.  

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva vilken frivillig information de undersökta företag 

redovisar i sina årsredovisningar samt att utifrån en kategorisering av detta analysera de 

skillnader och likheter som finns mellan olika ledningars syn på frivillig information. 

 

Metod: Studien sker med en kvalitativ undersökningsmetod där representanter från sex 

företag intervjuas. Vidare sker en kategorisering utifrån en granskning av den frivilliga 

informationen i företagens senaste årsredovisning. 

 

Resultat och slutsats: Det finns skillnader i hur ledningarna hanterar de problem som uppstår 

med den frivilliga informationen. Den framåtriktade informationen ska bara publiceras om 

den är tillräckligt säker, så att företaget inte tvingas att revidera informationen. Intressenterna 

vill ha transparens, något som ledningen ställer upp på om företaget inte riskerar för mycket 

gentemot konkurrenterna . Ledningen försöker även anpassa informationen efter de olika 

användare årsredovisningen har och på så sätt stärka relationen mellan företaget och 

intressenterna.  

 

Nyckelord: Frivillig information, Framåtriktad information, Redovisningsskyldighet, 

Ledningens perspektiv. 



 
 

Abstract  
 

Authors: Åsa Johannesson and Lisa Rehn 

 

Supervisor: Stefan Schiller  

 

Title: Voluntary disclosures in annual reports - From a management perspective 

 

Background and problem: The requirements for information disclosure are increasing, the 

stakeholders want more information which is reliable, relevant and useful. This in particular 

applies to information that is not statutory, the voluntary disclosures. The management 

encounters problems when it is managing voluntary disclosures such as uncertainty about the 

forward-looking information, information that is particularly sensitive to competition and 

pressure from shareholders. 

 

Aim: The purpose of this study is to describe which voluntary disclosure the surveyed 

companies report in their annual reports and categorize this. Based on this categorization the 

differences and similarities between different managements' views on voluntary disclosure are 

analyzed. 

 

Method: A qualitative research method is used and representatives from six companies are 

interviewed. A categorization of the companies is performed based on a review of the 

voluntary disclosures in the companies' latest annual report. 

 

Result and conclusion: There are differences in how different managements deal with the 

problems related to voluntary disclosures. The forward-looking information will only be 

published if it is reliable enough, so the company not will be forced to revise the information. 

Stakeholders want transparency, something the management will support as long as it does 

not risk giving the competitors advantages. The management also tries to adapt the 

information to different users of financial statements, strengthening the relationship between 

the company and its stakeholders. 

 

Key words: Voluntary disclosure, Forward-looking information, Accountability, 

Management perspective 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

Fler människor än någonsin investerar i företag. För investerare finns mycket mer tillgänglig 

information samtidigt som de måste ta beslut allt snabbare. Denna utveckling resulterar i att 

kraven på företagens rapportering ökar, de ska rapportera information som hjälper investerare 

vid investeringsbeslut och denna rapportering måste därför vara tillförlitlig, relevant och 

användbar. En finansiell modell som baseras på transparens, ansvarsskyldighet och reglering 

håller gradvis på att antas runt om i världen. Detta åtföljs av en förskjutning av informationen 

från företagets insida till att företagen riktar informationen utåt (FASB, 2001).  

 

För att företag ska överleva och klara av den höga konkurrensen krävs att de förmår locka till 

sig investerare. När investerare ska fatta beslut om investeringar i olika företag behöver de 

grunda beslutet på relevant och omfattande information. Företagens syfte med 

informationsutlämningen är enligt Andersson och Fagerlund (1997) att tillfredsställa 

intressenternas behov av beslutsunderlag. Ett företag bör utgå från intressenternas behov och 

vilken information de vill ha när de utformar vilken information de ska publicera. Det finns 

flera sätt för ett företag att få ut sin information. Marston och Shrives (1991) skriver att 

årsredovisningen är det mest innehållsrika dokumentet över ett företags verksamhet, som är 

tillgänglig för allmänheten, och är därför det huvudsakliga informationsverktyget. Den 

skriftliga delen av årsredovisningen har blivit viktigare än det numeriska, detta eftersom god 

retorik är enklare att förstå än svårtolkade siffror (Poe, 1994).  

 

I IAS 1 Utformning av finansiella rapporter stadgas att en finansiell rapport ska bestå av 

balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys samt noter (IAS 1 

p.10). Utöver detta kan ledningen välja att redovisa ytterligare information. Ledningen har ett 

unikt perspektiv på företaget, detta perspektiv har värde för användarna av årsredovisningen. 

Generellt så är den information som är viktig för ledningen för att kunna sköta företaget, även 

I bakgrunden beskrivs företagens krav på informationsutlämning och vad frivillig 

information är. Bakgrunden följs av en problemdiskussion som handlar om de avvägningar 

ledningen måste göra gällande den frivilliga informationen. Problemdiskussionen leder in i 

syftet och de fyra frågeställningarna. Vidare presenteras studiens målgrupp samt disposition.  
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viktig för användarna av årsredovisningen när de ska bedöma företagets ekonomiska resultat 

och utsikter (IASB, 2009). 

 

Boesso och Kumar (2007) menar att de senaste årens missnöje med den obligatoriska 

finansiella rapporteringen har lett till att investerare, finansiella marknader och andra viktiga 

intressenter har krävt att företag redovisar mer frivillig information. Vidare säger Boesso och 

Kumar att efterfrågan på utökade upplysningar har fått ytterligare näring när det blivit 

viktigare för företagen att ta hänsyn till alla intressenter, inte bara aktieägarna. Men det 

handlar inte bara om att företaget ska redovisa frivillig information, Financial Accounting 

Standards Board (FASB) (2001) påpekar att det även är viktigt att den frivilliga informationen 

är tillförlitlig, relevant och användbar. 

 

FASB (2001) har tagit fram en rapport som beskriver de delar som är viktiga för företag att 

redovisa när det gäller frivillig information, det handlar bland annat om nyckeltal, 

bakgrundsinformation om företaget, framåtriktad information samt hållbarhetsredovisning. 

IASB har ingen liknande rapport men har utifrån FASBs rapport startat ett projekt som 

handlar om ledningens kommentarer (Management Commentary). Ledningens kommentarer 

är endast en del av den frivilliga informationen ett företag kan redovisa. IASB (2005) skriver 

att ledningens kommentarer kan innehålla företagets strategier, risker, styrkor, 

framtidsutsikter samt en marknadsöversikt. Anledningen till att IASB startade projektet är att 

endast resultat- och balansräkningen inte är tillräckligt för att uppfylla syftet med den 

finansiella rapporteringen. För att syftet med den finansiella rapporteringen ska kunna uppnås 

behöver de innehålla ytterligare information. Genom ledningens kommentarer kan även 

ledningen förklara hur och varför resultatet skiljer sig åt från tidigare förväntningar (IASB, 

2005).  

1.2 Problemdiskussion 

FASB (2001) beskriver frivillig information som information främst utanför de finansiella 

rapporterna och som inte uttryckligen krävs av redovisningsregler eller standarder. Denna 

definition visar att frivillig information är ett brett begrepp som företag kan använda på olika 

sätt och därför kan den frivilliga informationen i årsredovisningar skilja sig åt mellan 

företagen. Eftersom redovisning av frivillig information medför extra kostnader för företagen 

(så som informationsinsamling, övervakning samt revision) måste det finnas motiv för 

företagen att redovisa frivillig information (Cooke, 1989). Ett motiv, men även en svårighet, 
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med den frivilliga informationen är enligt Amernic och Craig (2007) att företagen ges större 

utrymme att använda årsredovisningen som ett marknadsföringsverktyg, när företagen i dessa 

försöker skapa en positiv bild av sig själva. Även Gröjer (2002) påtalar användandet av 

årsredovisningen som ett marknadsföringsinstrument när räkenskaperna nu får allt mindre 

fokus. Reklamsyftet kan vara ett motiv till att redovisa frivillig information, men det 

viktigaste motivet är att locka investerare till företaget. Desto mer information investerare har, 

desto lättare blir det för dem att ta investeringsbeslut (FASB, 2001). Det är inte bara 

investerare som har rätt till att få information. Boesso och Kumar (2007) skriver att det även 

finns andra intressenter som har rätt att få information om hur företagets verksamhet påverkar 

dem, exempelvis anställda, leverantörer och media. 

 

Vid redovisningen av frivillig information finns det ett antal problem ledningen stöter på, då 

vissa avvägningar måste göras. Nedan diskuteras tre problem som ledningen kan utsättas för. 

Det första problemet gäller den framåtriktade informationen. En stor del av den frivilliga 

informationen är framåtriktad, så som företagets framtida möjligheter och risker samt 

ledningens planer. När ett företag publicerar sådan information baseras den på olika 

antaganden, exempelvis konjunkturlägen, valutakurser, konkurrenters planer, samhälleliga 

faktorer såsom krig, förändringar av olika regelverk samt företagets egen effektivitet och 

framgång (FASB, 2001). Denna osäkerhet som finns med den framåtriktade informationen 

måste ledningen hantera, det är viktigt att de förklarar vilka antaganden som gjorts och 

beskriver de faktorer som kan orsaka att resultatet avviker från dessa antaganden. Men det är 

många företag som är restriktiva med den framåtriktade informationen, detta på grund av 

försiktighetsskäl. Vid publicering av denna typ av information är det viktigt att ledningen gör 

en avvägning av vilka antaganden som är verklighetsförankrade och vilka som är orealistiska 

samt hur de ska hanteras (IASB, 2005). 

 

Det andra problemet uppstår i och med att företagen idag har en stor marknad att konkurrera 

med och allt mer konkurrenter gör att företagen får allt högre press på sig. När marknaden blir 

allt mer internationaliserad är det ännu viktigare för företagen att visa sin konkurrenskraft 

(Kotler et al., 2005). Mottagaren av årsredovisningen har rätt att få information men samtidigt 

har företaget rätt att skydda sina hemligheter (Ijiri, 1983). För ett företag, som har sin 

tyngdpunkt i produktutveckling, är det viktigt att i årsredovisningen beskriva vilka framsteg 

de gör. Samtidigt måste företaget vara restriktiva med information, så att de inte uttalar sig om 

produkthemligheter eller avslöjar för mycket så att konkurrenter kan ta efter. På samma sätt är 
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det viktigt för ett företag att beskriva sina strategier och eventuella tillväxtplaner för 

intressenterna, parallellt som företaget måste akta sig för att återge för mycket och därmed 

riskera att tappa försprånget till sina konkurrenter. Företagen måste bestämma om vinsten från 

den utökade utgivningen av frivillig information överväger riskerna i att avslöja företagets 

planer för att överleva konkurrensen (FASB, 2001).  

 

Det tredje problemet handlar om att ledningen har flera intressenter, framförallt aktieägare, 

som de måste ta hänsyn till vid redovisning av frivillig information. Aktieägarnas roll har 

förändrats, företag ägs idag i större utsträckning av professionella investerare som tvingar 

ledningen att maximera aktieägarnas värde. Ledningens handlingsfrihet är begränsad och 

deras intressen måste samordnas med aktieägarnas. Om aktieägare är missnöjda med 

ledningen kommer de troligtvis att straffa dem, till och med att byta ut ledningen (Hamberg, 

2001). Findlay och Whitmore (1974) var bland de första att erkänna att ledningens perspektiv 

gällande de ekonomiska besluten skiljer sig från aktieägarnas. Ett exempel på skillnad är att 

aktieägarna vill ha en objektiv rapportering där korrekt information ska rapporteras så snart 

som möjligt, medan ledningen vill rapportera information som ger nytta till dem själva. Detta 

är något som ledningen måste kunna hantera. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilken frivillig information de undersökta företagen 

redovisar i sina årsredovisningar samt att utifrån en kategorisering av detta analysera de 

skillnader och likheter som finns mellan olika ledningars syn på frivillig information.  

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka motiv finns för ledningen att redovisa frivillig information i årsredovisningen? 

Den första frågeställningen berör företagens grunder och drivkrafter till redovisningen av 

frivillig information i årsredovisningar. Företagen kan använda informationen till att 

marknadsföra sig och locka investerare som uppskattar mycket information, samtidigt medför 

framtagandet och publiceringen av frivillig information extra kostnader.  
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2. Hur hanterar ledningen osäkerheten vid redovisningen av framåtriktad information? 

I den andra frågeställningen söks svaret på hur försiktig ledningen ska vara med den 

framåtriktade informationen. När framåtriktad information tas fram behöver olika antaganden 

göras. Dessa antaganden utgår ifrån vad företaget tror kommer ske i framtiden och är därför 

genomsyrade av osäkerhet.  

 

3. Hur försiktig är ledningen vid publicering av konkurrenskänslig frivillig information? 

Utgångspunkten i den tredje frågeställningen är företagens konkurrenssituation. En avvägning 

måste göras mellan vilken information som ska redovisas för att locka investerare och vilken 

information som ska stanna inom företaget för att konkurrenter inte ska gynnas. Under denna 

frågeställning diskuteras ledningens syn på denna avvägning samt vilken frivillig information 

de anser är särskilt känslig att redovisa. 

 

4. Hur påverkas ledningens handlingsfrihet av aktieägarnas krav på transparens? 

Den fjärde frågeställningen handlar om de kompromisser ledningen måste göra utifrån kraven 

om transparens från aktieägarna samt de olika perspektiv ledningen och aktieägarna har på 

den finansiella rapporteringen. Utifrån ledningens perspektiv undersöks på vilka sätt 

ledningen påverkas av aktieägarnas krav på att få ta del av stora mängder frivillig information. 

1.5 Målgrupp 

Studien vänder sig främst till universitetsstudenter inom företagsekonomi, som har förståelse 

inom ämnet samt är väl bekanta begrepp och termer som används inom redovisning. Företag 

kan finna intresse i denna studie, för att utveckla tankarna kring hur de hanterar frivillig 

information. I studien kan företag även få en djupare förståelse för hur andra företag tänker 

kring de olika problem som finns vid redovisningen av frivillig information och hur de kan 

hantera problemen. Studien vänder sig även till aktieägare som kan få en större förståelse för 

företagens hantering av den frivilliga informationen som publiceras i årsredovisningar. 
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Kapitel 1: Inledning 
I detta kapitel introduceras studiens ämne, frivillig information. Bakgrunden leder till 

en problemdiskussion om ledningens avvägningar gällande publiceringen av frivillig 

information. Detta mynnar ut i frågeställningar och syfte.  

 
 
 

Kapitel 2: Metod 
Metoden börjar med en beskrivning av studiens genomförande, därefter behandlar 

kapitlet studiens metodik och tillvägagångssätt vid insamling av teori och empiri. 

Vidare motiveras urvalet av företag och studiens trovärdighet och äkthet diskuteras. 

Kapitel 3: Referensram 
Första delen i detta kapitel tar upp de regler som finns gällande årsredovisningen. 

Härefter följer en mer ingående beskrivning om frivillig information. Den andra 

delen tar upp relevanta teorier för studien. 

Kapitel 4: Empiri 
Detta kapitel börjar med en sammanställning av vilken frivillig information de 

undersökta företagen publicerat samt en kategorisering utav detta. Därefter följer 

materialet från intervjuerna med företagen. 

Kapitel 5: Analys 

I kapitel 5 analyseras intervjusvaren utifrån kategoriseringen. Analysen grundar sig 

på referensramen och redovisningsskyldighet. Kapitlet är uppdelat i fem olika 

avsnitt där varje avsnitt analyseras för sig.  

Kapitel 6: Slutsats 

Detta kapitel presenterar de slutsatser som studien bidrar med. Kapitlet är uppdelat i 

fyra stycken efter studiens fyra frågeställningar. 

 

1.6 Disposition 

   

Kapitel 7: Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras de tankar och reflektioner som uppstått under arbetet 

med studien. I slutet av kapitlet ges förslag till vidare forskning som är relaterade 

till denna studie.  
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2. Metod 

 

2.1 Genomförande av studien 

I studien undersöks sex stycken företag. För att uppnå syftet granskas den senaste 

årsredovisningen från varje företag samt intervjuer genomförs med en representant från varje 

företag. Utifrån granskningen av den publicerade frivilliga informationen i årsredovisningen 

kategoriseras företagen i tre kategorier med utgångspunkt i hur många rubriceringar av 

frivillig information företagen publicerat. Utifrån kategoriseringen ställs kategorierna mot 

varandra och utgångspunkten i analysen är ledningsperspektivet där materialal som samlas in 

från intervjuer, årsredovisningar och referensramen analyseras. Detta åskådliggörs i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Genomförande av studien 

  

Kategori Kategori Kategori 

A   N   A   L   Y   S 

   

 I   N   T   E   R   V   J   U   E   R 

Referensram 

Den inledande texten beskriver studiens genomförande, därefter fokuserar kapitlet på de 

olika metodval som gjorts under studiens gång, såsom ansats, vilken referensval som gjorts 

och urvalets förlopp. Därefter redogörs för hur granskningen av årsredovisningarna och 

insamling av intervjuerna sker. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet och äkthet.  

 

Företag Företag Företag Företag Företag Företag 
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2.2 Studiens metodansats 

I en studie används antingen en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. När en kvalitativ ansats 

används, finns det få undersökningsenheter men varje enhet ger rikligt med information. 

Fördelen med en kvalitativ ansats är att den hjälper till att visa en helhetsbild av situationen 

och genom denna ansats fås även en djupare och mer beskrivande förståelse av det undersökta 

problemet (Holme & Solvang, 1997). För att uppnå syftet i denna studie behöver en djupare 

förståelse av problemet skapas, så att varje del i studien grundas i en djupgående kunskap. 

Studiens alla delar ska samspela så att de tillsammans skapar en enhet som i analys och 

slutsats motsvarar studiens syfte. Detta gör att en kvalitativ ansats i studien är lämplig. En 

kvantitativ ansats passar inte att användas i denna studie eftersom att den enligt Holme och 

Solvang (1997) endast ger begränsad information och med en kvantitativ ansats skulle syftet 

och problemet inte kunna analyseras. Det stora problemet med att tillämpa en kvalitativ ansats 

är att vid insamling av data nås bara ett fåtal personer och detta kan skapa 

generaliseringsproblem, resultatet från insamlingen kanske inte representerar helheten 

(Bryman & Bell, 2005). Eftersom studiens syfte inte är av generaliserade art, används här en 

kvalitativ ansats. 

2.3 Studiens forskningsansats 

Det finns två begrepp som förklarar hur teori och empiri förhåller sig till varandra. Kortfattat 

så utgår deduktion från teori och induktion från empiri. I en deduktiv process utgår forskaren 

från teorier när hypoteserna formuleras. Efter insamlingen av det empiriska materialet 

undersöks om resultatet från insamlingen motsvarar hypoteserna. I nästa steg sker en 

revidering av teorin beroende på om hypoteserna bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 

2005). Denna studie grundar sig till största del i en deduktiv ansats, där utgångspunkten är 

teorin som sedan testas med resultatet från de empiriska intervjuerna samt sekundärkällor 

såsom årsredovisningar.  

 

I en induktiv forskningsansats utgår forskarna ifrån den insamlade empirin för att formulera 

teorier, teorin är alltså resultatet av studien (Bryman & Bell, 2005). Även om denna studie 

huvudsakligen är baserad i en deduktiv ansats, kommer även en induktiv ansats till viss del att 

användas. För att i studien kunna uppnå syftet kommer referensramen kontinuerligt under 

arbetet anpassas till empirin, vilket tyder på att en induktiv ansats i de avseendena används.  
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2.4 Val av referensram 

Den första delen i referensramen består av den nuvarande lagstiftningen som ska följas av 

bolag noterade på Large Cap på NASDAQ OMX Stockholm (senare i denna studie kallad 

Large Cap). Genom att här presenterade lagar och andra regleringar som de undersökta 

företagen ska följa, får läsaren förståelse i vilken information som är tvingande och därmed 

inte frivillig. Den andra delen tar upp vad frivillig information är för något, samt ger olika 

beskrivningar av vilka sorter av frivillig information som företagen publicerar i sina 

årsredovisningar. Denna del kommer i analysen användas för att kunna diskutera den frivilliga 

information som företagen publicerar och vilka skäl de, enligt referensramen, har till 

publiceringen. Referensramens tredje del kommer att ta upp teorin redovisningsskyldighet, 

denna teori används i analysen för att kunna analysera det empiriska materialet. 

Redovisningsskyldighet används eftersom den tar upp varför företagen ska redovisa och den 

fokuserar på vilket ansvar företagen har i sin publicering. Då studien är skriven ur ett 

ledningsperspektiv, ger valet av teori en utgångspunkt i analysen om varför ledningen agerar 

på ett visst sätt och vilka motiv de har vid redovisning av frivillig information.  

2.5 Urvalsmetod 

För att kunna uppnå syftet, behöver samband och olikheter mellan företagen hittas. Vid val av 

företag är det viktigt att de är likartade och därmed möjliga att jämföra. De krav som ställs vid 

urvalet av företag är att de ska vara noterade på Large Cap och redovisa enligt Internation 

Financial Reporting Standards (IFRS), ha en ledning som är placerad i Sverige samt att de är 

ett svenskt företag i bemärkelsen av att de är grundade i Sverige och inte i exempelvis en 

sammanslagning mellan ett svenskt och ett utländskt bolag. Anledningen till detta urval är att 

dessa större företag, med ett börsvärde på minst en miljard euro, har mer resurser till att 

redovisa frivillig information. Studien kommer att analysera sex olika företag i sex olika 

branscher. Dessa sex bolag är de av de kontaktade drygt tio som vid en första kontakt ställer 

sig positiva till att medverka i uppsatsen och ställa upp på en intervju. Enligt Nasdaq OMX 

(2010a) finns det idag tio branscher på Large Cap. Branscherna är dagligvaror, energi, finans, 

hälsovård, industri, IT, kraftförsörjning, material, sällanköpsvaror och teleoperatörer.  

 

För att kunna jämföra och kategorisera företagen beskriver studien vanligen använda 

rubriceringar av frivillig information i årsredovisningar. Studien tar därmed inte upp frivillig 

information som inte återkommer lika ofta i företagens årsredovisningar. Efter en granskning 
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av de sex olika årsredovisningarna valdes 14 rubriceringar ut eftersom de återkommande 

förekom i de granskade årsredovisningarna. Rubriceringarna är prognoser, ledningens planer, 

företagets risker, känslighetsanalys, marknadsförväntningar, nyckeltal, finansiella mål, 

strategi, konkurrensfördelar, konkurrenter, VD-ordet, hållbarhet, miljö samt socialt ansvar.  

2.5.1 Val av företag och respondenter 

Studien granskar de sex företagens senaste årsredovisningar från 2009 och en representant 

från varje företags avdelning för Investor Relations intervjuas. Motivet till att intervjua 

medarbetare vid Investor Relations är dels att de har insyn i ledningens arbete, dels att de är 

insatta i publiceringen av årsredovisningar. I sin yrkesroll har respondenterna även en 

förståelse för vad aktieägarna begär av företaget och på vilket sätt ledningen försöker 

tillfredsställa aktieägarnas krav. Tre av företagen och deras respondenter önskar att vara 

anonyma i studien. De företag och respondenter som medverkar i studien är: 

 Detaljisten, Detaljsson 

 Hakon Invest AB, Cecilia Lannebo 

 IT-bolaget, ITsson 

 SKF, Marita Björk 

 SSAB, Catarina Ihre  

 Storbanken, Banksson 

2.6 Insamling av empiriskt material - årsredovisningar 

Genom att granska sex företags årsredovisningar från 2009 ses hur företaget använder sig av 

frivillig information Denna del ligger till grund för den första delen i studiens syfte ”att 

beskriva vilken frivillig information företag redovisar i sina årsredovisningar”. Vid 

granskningen av årsredovisningar ligger fokus på vilken frivillig information företagen 

redovisar i sin årsredovisning, inte mängden av den. Om företagen beskriver, inte bara 

nämner, en rubricering, markeras det med ett kryss i tabellerna att företaget redovisar den 

rubriceringen. Företagen behöver inte ordagrant använda de rubriceringar som nämnt under 

2.5 utan det viktiga är att informationen ska ha samma innebörd som rubriceringen antyder. 

Följaktligen söks även synonymer till de rubriceringar som uppsatsen behandlar.  

 

I empirin kategoriseras företagen utifrån vilken frivillig information de redovisat i sin senaste 

årsredovisning, där den framåtriktade informationen har störst vikt. I studien används tre 

stycken kategorier, två företag i varje kategori. Kategori 1 innehåller de företag som redovisar 
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flest antal rubriceringar av frivillig information. Kategori 3 innehåller de företag som 

redovisar minst antal rubriceringar av frivillig information. Kategori 2 innehåller de företag 

som hamnar mellan Kategori 1 och Kategori 3 när det handlar om antalet rubriceringar. 

Denna kategorisering jämförs i analysen med respondenternas svar för att undersöka om det 

finns samband eller skillnader mellan ledningarnas syn på frivillig information. 

2.7 Insamling av empiriskt material - intervjuer 

Jacobsen (2002) menar att en studie med en kvalitativ ansats fokuserar på personers 

uppfattningar och tolkningar vilket gör att intervjuer vanligtvis är den mest lämpliga metoden. 

I denna studie genomförs sex intervjuer med respondenter på företagen. Av dessa intervjuer 

sker en över telefon och resterande fem via mail. Anledningen till att göra intervjuer via mail 

är att flera av respondenterna vid den första kontakten framförde en önskan om att svara på 

frågorna över mail. Detta eftersom de då har möjlighet att ta till hjälp från sina kollegor, så att 

de kan ge så korrekta svar utifrån ledningens perspektiv som möjligt. Nackdelen med både 

telefonintervjuer och mailintervjuer är att möjligheten att iaktta ansiktsuttryck och 

kroppsspråk hos respondenterna försvinner. En stor nackdel med mailintervjuer är även att 

risken för missförstånd ökar samt att möjligheter till diskussion och direkta följdfrågor 

försvinner. Fördelen med en telefonintervju gentemot intervju över mail är att intervjuaren hör 

respondentens röstläge, exempelvis om respondenten tvekar. Vid telefonintervjun får 

respondenten ett par dagar innan intervjun tillgång till intervjuguiden, för att få möjlighet att 

förbereda sig. 

2.7.1 Intervjuguide 

Bryman och Bell (2005) beskriver att förberedelsen av en intervju som är semi-strukturerad 

sker genom att olika frågor inom det tänkta ämnet förbereds. När intervjun sedan genomförs 

behöver inte frågornas ordning vara den tänkta och även nya frågor utanför intervjuguiden 

kan tillkomma. Vanligtvis stämmer en semi-strukturerad intervju överens med intervjuguiden. 

Samma intervjuguide används vid alla intervjuerna. I telefonintervjun används en semi-

strukturerad intervju för att kunna uppmuntra respondenten att prata fritt och inte bli fastlåst 

vid en viss ordning av de sedan tidigare kända frågorna. Mailintervjun är strukturerad på så 

sätt att följdfrågor används för att få respondenterna att förtydliga eller utveckla sina svar på 

vissa frågor. 
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Enligt Bryman och Bell (2005) är två grundläggande delar vid utformandet av en 

intervjuguide att skapa en strukturerad frågeordning och att använda språk och formuleringar 

som är passande för studiens inriktning och respondenterna är väl bekanta med. Efter att ha 

börjat med de allmänna frågorna till respondenterna, såsom namn, bakgrund och position på 

företaget, utformas resten av intervjuguiden genom noga formulering av varje fråga. Varje 

fråga ska enligt Kvale (1997) formuleras utifrån två kriterier, att frågan passar in i 

ämnesramen och att frågan främjar interaktionen mellan respondenten och den som intervjuar. 

För att intervjufrågorna ska passa in i ämnesramen baseras de på problemformuleringar och 

den teori som är tänkt att användas, intervjufrågorna skapas genom att dela upp 

problemformuleringarna ytterligare i underkategorier. För att uppnå det andra kriteriet skapas 

frågor som inte anses känsliga för respondenten att svara på. 

2.7.2 Bearbetning av information från intervju 

Den intervju som genomförs per telefon spelas in, för att efteråt transkriberas. En 

transkribering minskar risken för feltolkningar. Att spela in intervjuer och sedan transkribera 

dem framhåller Kvale (1997) som en bra metod för att författarna ska komma ihåg och ha 

möjlighet att kontrollera respondentens yttranden. Negativt med metoden är att den är 

tidskrävande och risken för att respondenter hämmas av inspelningen finns också. Då bara en 

intervju spelas in och transkriberas är inte tidsfaktorn ett stort problem i denna studie, däremot 

kan risken finnas att respondenten hämmas av att intervjun sker på telefon och att 

respondenten blir inspelad. Intervjuerna som sker över mail behövs inte bearbetas innan 

urvalet av relevant information sker. Både telefonintervjun och mailintervjuerna grupperas 

under rubriker. Under varje rubrik placeras respondenternas svar bredvid varandra, detta för 

att förenkla analysen. Eftersom alla respondenter får samma intervjuguide är det lättare att 

bearbeta och analysera informationen. Det blir då enklare att jämföra de olika respondenternas 

svar med varandra samt att strukturera upp empirin i olika avsnitt. 

2.8 Metodkritik 

Ibland anses det att en kvalitativ studie inte ska bedömas utifrån validitet och reliabilitet utan 

dessa mått passar bättre i en kvantitativ studie. Med validitet menas att empirin måste vara 

giltig och relevant och reliabilitet innebär att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig 

(Jacobsen, 2002). Guba och Lincoln (1994) förespråkar alternativa kriterier vid bedömning av 

kvalitativa studier, trovärdighet och äkthet. 
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2.8.1 Trovärdighet 

Enligt Guba och Lincoln (1994) utgörs trovärdigheten av fyra kriterier, tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Med målet att skapa 

tillförlitlighet i studien kontaktas respondenterna efter intervjuerna för en så kallad 

respondentvalidering. En sådan respondentvalidering gör att författarna kan försäkra sig om 

att en god överensstämmelse mellan empirin och respondenternas erfarenheter och 

uppfattningar finns (Bryman & Bell 2005). Det finns olika sätt att genomföra en 

respondentvalidering och i denna studie sker det genom att de delar av empirin, där respektive 

intervjupersons uttalanden förekommer, mailas till varje respondent. För att granskningen av 

årsredovisningarna ska vara tillförlitlig granskar författarna först enskilt de sex 

årsredovisningarna, därefter granskar författarna årsredovisningarna igen tillsammans. På 

detta sätt minskar risken att resultatet blir felaktigt. Överförbarhet i en studie finns om 

studiens undersökning är möjlig att generalisera i annan miljö än den för studien specifika 

(Guba & Lincoln, 1994). Som tidigare nämnts är studiens syfte inte att generalisera och därför 

kommer inte resultatet kunna överföras till andra miljöer och branscher. Exempelvis kan 

resultatet från studiens företag inte generaliseras för de branscher respektive företag tillhör. 

 

Genom att författarna antar ett granskande synsätt kan denna studie enligt Guba och Lincoln 

(1994) nå pålitlighet. Under arbetet granskas varje del så att ingen del faller utanför syftet och 

att delarna tillsammans blir till en enhet. Vid sex tillfällen deltar författarna tillsammans med 

andra uppsatsstudenter och deras gemensamma handledare i handledarseminarium, där 

studierna granskas. Seminarierna ger studiens författare en ökad medvetenhet om vilka delar i 

uppsatsen som behöver sättas inför en större granskning då de riskerar att falla utanför ramen 

eller ej hjälper till att svara på studiens syfte. För att nå det sista kriteriet, möjlighet att styrka 

och konfirmera, ska studiens resultat gå att styrkas och inte medvetet grundas på forskarnas 

egna värderingar eller teoretiska inriktning (Guba & Lincoln, 1994). Vid intervjusituationerna 

har stor möda lagts vid objektivitet, att inte ställa ledande frågor eller på annat sätt styra 

respondenterna. Studiens ämne är något som författarna ser som intressant, men inte har 

någon närmare ståndpunkt om, vilket gör att en hög grad av objektivitet uppnås. 

2.8.2 Äkthet 

Alvesson och Sköldberg (2008) påstår att det är viktigt att kontrollera äktheten i studien, det 

vill säga att bedöma om källan är en källa eller inte. Författarna ska ge en rättvis bild, såsom 

Bryman och Bell (2005) beskriver. Det handlar om att undersökningen ska ge en tillräckligt 
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rättvis bild av respondenternas uppfattningar. Risken för att äkthet inte uppnås i denna studie 

är att endast en person på varje företag intervjuas. För att minska denna risk kontaktas de 

personer inom respektive företag som har mest kunskap inom studiens ämne och som har 

möjlighet att svara för ledningen. Detta uppnås genom att är författarna redan vid första 

kontakten med företagen är tydliga med att respondenten ska svara för hela ledningen. 

Intervjuguiden skickas även ut i god tid innan intervjun för att respondenterna hinner 

förbereda sig och fundera över intervjufrågorna. Fem av intervjuerna genomförs per mail, då 

respondenterna i de fallen tror sig bättre kunna svara för ledningen om denne kan diskutera 

med sina medarbetare. Ett annat hot mot äktheten är det faktum att författarnas tolkningar av 

intervjuerna kan påverka studiens resultat, detta eftersom den insamlade empirin behandlas i 

omgångar. För att hantera detta är det återigen viktigt med respondentvalidering.  

2.9 Källkritik 

Vid insamling av källor, samlas de in i form av antingen primära eller sekundära källor. 

Bryman och Bell (2005) beskriver att en primärkälla är insamlad direkt, alltså att 

informationen samlats in av studiens författare. En sekundär källa är en andrahandskälla som 

andra forskare eller institutioner samlat in. Enligt Ejvegård (2009) bör en källa vara saklig och 

objektiv. De sekundära källor som används i studien kommer från redovisningsböcker, 

artiklar och årsredovisningar. Årsredovisningarna är subjektiva men används enbart i 

empiriskt sammanhang och analyseras utifrån sin subjektivitet. I studien finns få 

internetkällor, då de oftast är subjektiva. Alvesson och Sköldberg (2008) rekommenderar att 

flera källor används för att skapa trovärdighet och få flera aspekter i texten. Författarna 

försöker i studien söka upp ett par källor inom varje område, för att skapa en tillförlitlig text 

där flera synvinklar tas upp. Primärkällor är värda mer än sekundärkällor (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Primärkällorna i denna studie består av intervjuer med företagen. I denna 

studie är det viktigt att respondenterna svarar för ledningen och inte endast för sina egna 

bedömningar. Respondenternas svar anses som tillförlitliga då samtliga intervjuer har gjorts 

med respondenter som är väl insatta i studiens ämne. Att respondenterna har möjlighet att 

vara anonyma ökar även deras tillförlitlighet när de känner att de kan tala fritt utan att det får 

konsekvenser.  
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3. Referensram 

 
3.1 Nuvarande lagstiftning för företag på Large Cap 

NASDAQ OMX (2010b) beskriver i sitt regelverk att bolagen noterade på Large Cap ska 

utforma och ge ut årsredovisningar i enlighet med den gällande lagstiftningen, relevanta 

redovisningsstandarder samt allmänt vedertagen god sed. Den svenska lagstiftning som är 

aktuell och närmare kommer presenteras är Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) och 

Bokföringslagen (1999:1078) (BFL). Ett företag noterat på Large Cap ska även upprätta sin 

årsredovisning enligt de IFRSs som EU antagit. Att följa allmänt vedertagen god sed görs av 

företagen genom att följa svensk kod för bolagsstyrning (Koden), Aktiemarknadsnämnden 

och Rådet för finansiell rapporterings (RFR) standarder (NASDAQ OMX, 2010b). 

 

Regelverket som företag noterade på Large Cap ska följa är obligatorisk, om avsteg från 

reglerna görs kan företaget bli tvunget att avlägga vite eller drabbas av en varning. Även när 

ett noterat företag gör avsteg från allmänt accepterad god sed på värdepappersmarknaden så 

kan påföljder vidtas. Om åsidosättande av lag, författning, sed eller de regler som finns i 

OMX NASDAQs regelverk är allvarligt kan även avnotering från börsen ske (NASDAQ 

OMX, 2010b). 

3.1.1 ÅRL och BFL 

Enligt 6 kap 2 § BFL ska ett aktiebolag upprätta och offentliggöra en årsredovisning i enlighet 

med ÅRL. ÅRL beskriver i 2 kap 1 § att årsredovisningen ska bestå av fyra olika delar, 

balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. För ett större företag, 

exempelvis ett aktiebolag noterade på Large Cap, ska även en finansieringsanalys presenteras. 

I ÅRL 2 kap 2 och 3 § presenteras två grundläggande redovisningsprinciper, god 

redovisningssed samt rättvisande bild, som en årsredovisning och dess delar ska upprättas i 

För att förstå vilken information i årsredovisningen som är frivillig påbörjas referensramen 

av en redogörelse av vilken information som är tvingande att redovisa för ett företag på 

Large Cap. Därefter presenteras de olika typerna av frivillig information som studien tar 

upp. I slutet presenteras den teori, redovisningsskyldighet, som i analysen används för att 

diskutera företagens redovisning. 
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enlighet med. Förvaltningsberättelsen skall enligt 6 kap 1 § ÅRL ”innehålla en rättvisande 

översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat”. Företaget ska i 

den publicera ytterligare upplysningar som ska förklara vad som står i de övriga reglerade 

delarna för att förenkla en bedömning av företagets ställning och resultat. 

3.1.2 IFRS/IAS 

Noterade företag i EUs medlemsländer ska enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 följa de av IASB utgivna IFRS, i 3.1 nämndes även att 

de företag som är upptagna på Large Cap enligt regelverket ska följa IFRS. IFRS är ett 

principbaserat redovisningsstandardsystem, vilket enligt Doupnik och Perera (2009) innebär 

att systemet innehåller ospecificerade regler med få detaljer. Systemet innehåller även de 

innan 2001 framtagna International Accounting Standards (IASs). IFRS är grundat utifrån 

IASBs föreställningsram där beskrivs egenskaperna hos, syftet med och målgruppen för 

finansiell rapportering. I föreställningsramen presenteras även den övergripande principen 

true and fair view (Deegan & Unerman, 2006). I Sverige finns denna princip i ÅRL 2 kap 2 

och 3 § översatt till två delar, god redovisningssed samt rättvisande bild (Artsberg, 2005). 

 

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter beskriver för företaget hur de ska upprätta sin 

årsredovisning, för upprättande av koncernredovisning tillämpas även IAS 27 

Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (FAR samlingsvolym 2010).  

3.1.3 Svensk kod för bolagsstyrning 

Koden är utarbetad för att bli en norm för de svenska börsbolag och är tänkt att komplettera 

den lagstiftning om bolagsstyrningsrapport som finns i exempelvis ÅRL 6 kap 6 §. Ett av 

kraven på de Large Cap-noterade företagen är att de ska följa Koden, därför blir inte Kodens 

princip ”följ eller förklara” aktuell för de i studien undersökta företagen. Principen innebär att 

ett företag i sin årsredovisning inte behöver följa varje enskild regel i Koden, utan om de 

avviker från någon av reglerna måste företaget visa hur de i stället gjort och ange motivet till 

avvikelsen. En anledning till att avvika är för ett enskilt företag att kunna ge en bättre bild av 

sin bolagsstyrning än om företaget skulle följa en specifik regel i Koden (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010). 
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3.1.4 Rådet för finansiell rapportering 

Av OMX NASDAQ (2010b) nämns RFR som ett centralt normgivningsorgan som ska visa 

hur god redovisningssed ska nås på börsen. De har som uppgift att representera de svenska 

intressena i IASBs utveckling av IFRS. De sysslar också med att ge ut rekommendationer och 

uttalanden som hjälper svenska företag som redovisar enligt IFRS att kunna tillämpa svensk 

lag så att beskattning blir rätt (Rådet för finansiell rapportering, 2010).  

3.2 Frivillig information 

3.2.1 Bakgrundsinformation om företaget 

För att kunna skapa en mental bild av företagets verksamhet och vad som genererar intäkter 

behöver användarna av finansiella rapporter bakgrundsinformation om företaget. Den 

information som efterfrågas är övergripande mål och strategier, inriktning och beskrivning av 

verksamheten samt hur branschstrukturen påverkar företaget (AICPA, 1991). Företag kan 

även redovisa information om deras produkter, till exempel beskrivning av företagets 

produkter och dess användare, diskussion om hur utvecklingen i branschen påverkar 

företagets produkter samt detaljerad lista över produkter och varumärken (FASB, 2001). 

Bakgrundsinformationen kan även inbegripa diskussioner om företagets viktigaste marknader 

och konkurrenssituationen inom dessa samt företagets struktur och dess ekonomiska modell 

(IASB, 2009). Den speciellt starka egenskap ett företag har som skaffar dem övertag över 

deras konkurrenter benämner Kotler et al. (2005) som en konkurrensfördel, det kan vara 

produkter som kunden värderar extra högt eller lågt prissatta produkter. 

3.2.2 Framåtriktad information 

Framåtriktad information innehåller enligt IASB (2009) information om framtiden som är 

subjektivt. Denna information handlar framför allt om ledningens planer, möjligheter, risker, 

känslighetsanalys, prognoser och marknadsförväntningar. Vidare skriver IASB (2009) att 

framåtriktad information hjälper användare av årsredovisningar att bedöma om företagets 

tidigare resultat är vägledande för framtida resultat och om utvecklingen av företaget ligger i 

linje med ledningens tidigare uttalade mål. Dock ska företaget enligt FASB (2001) överväga 

om den framåtriktade informationen som de publicerar påverkar företagets 

konkurrenssituation. Om risken för negativa effekter gällande konkurrenssituationen 

överstiger den förväntande nyttan med att publicera den framåtriktade information, så ska 
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publiceringen inte göras. Försämrad konkurrenssituation kan hjälpa konkurrenter eller att 

skapa en försämrad förhandlingssituation gentemot leverantörer, kunder eller anställda.  

 

Med framåtriktad information är det viktigt att ledningen kommunicerar ut vilken framtida 

inriktning företaget har, utifrån deras perspektiv. Exempelvis kan ledningen genom 

årsredovisningen kommunicera information om deras mål för företaget samt strategier för att 

uppnå målen. Det är speciellt viktigt att redovisa framåtriktad information när ledningen är 

medveten om trender, osäkerhetsfaktorer eller andra faktorer som kan påverka företagets 

likviditet, intäkter och operativa resultat (IASB, 2009). 

3.2.3 Nyckeltal 

I en årsredovisning finns det stora mängder numerisk data och för att omvandla siffrorna till 

en mer behändig form brukar företaget fokusera på ett fåtal nyckeltal. Dessa nyckeltal är ett 

bra redskap för en analytiker när han ska bedöma företagets nuvarande ekonomiska situation, 

både vid historisk jämförelse och vid jämförelse mot andra företag i samma bransch. Några 

exempel på nyckeltal är soliditet, kassalikviditet samt avkastning på eget kapital (Brealey et 

al., 2008).  

 

Att redovisa nyckeltal är viktigt ur flera aspekter. Nyckeltalen har en central roll för 

användare av finansiella rapporter, det gäller både för analytiker och för investerare. 

Analytiker är beroende av nyckeltal för att kunna bedöma företagets presentationer. Därför är 

omfattande redovisning av nyckeltal, och tydlig beskrivning av hur varje nyckeltal är 

uträknat, en central informationskälla. Investerare får hjälp av nyckeltalen när de ska fatta 

välgrundade investeringsbeslut. Problemet med nyckeltal är att det inte finns någon enhetlig 

standard för hur dem ska beräknas, detta begränsar möjligheten att jämföra finansiella 

rapporter. Företagen har även möjlighet att välja vilka nyckeltal de ska redovisa och kan då 

välja att redovisa de mest gynnsamma nyckeltalen som passar företag och dess framtida mål 

(Gibson & Boyer, 1980). Hallgren (2002) benämner de värden som krävs för långsiktig 

överlevnad som ledningen diskuterat fram som finansiella mål, de publiceras ofta i 

årsredovisningar och liknande publikationer.  
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3.2.4 VD-ordet 

VD-ordet inleder oftast årsredovisningen och är en presentation av företagets verksamhet och 

resultat över det gångna året. Presentationen är författad av företagets VD, i vissa fall 

tillsammans med styrelseordförande. Hyland (1998) hävdar att VD-ordet är den mest lästa 

delen i årsredovisningen, där en anledning kan vara att ord är mycket lättare att ta till sig än 

siffror. Poe (1994) skriver att företagen använder VD-ordet som ett medel för att skapa 

förtroende och därmed locka investerare. Även Hyland (1998) drar slutsatsen att VD-ordet är 

av stor betydelse för att skapa trovärdighet och förtroende men VD-ordet används även till att 

lyfta fram företagets strategier på ett positivt sätt.  

 

Den del av årsredovisningen där utrymme ges för subjektiv framställning av det gångna året, 

är oftast VD-ordet. Det huvudsakliga syftet med VD-ordet är att påverka allmänheten 

(Hyland, 1998). Henderson (2004) påpekar att VD-ordet används som 

marknadsföringsverktyg och att det därmed inte brukar ge indikationer på om företaget 

förväntar sig ett dåligt resultat. Men samtidigt menar Noble (1999) att företaget skulle inge 

mer trovärdighet och respekt om de även var uppriktiga när det gäller de dåliga 

prestationerna.  

 

Lang et al. (2008) har studerat om VD-ordet korrekt avspeglar och överensstämmer med den 

ekonomiska information som framställs i ett företags bokslut. De fann att det fanns skillnader 

mellan VD-ordet och bokslutet. De nyckeltal och siffror som framställs i VD-ordet innehöll 

felaktiga beskrivningar i förhållande till bokslutet. Även Abrahamson och Amir (1996) 

skriver att det finns en regelmässig skillnad mellan VD-ordet och resterande del av 

årsredovisningen. En anledning kan vara att VD-ordet, till skillnad från bokslutet, inte är 

granskat av revisorer. VD-ordet är alltså subjektivt och bör inte användas som ett underlag vid 

investeringsbeslut (Abrahamson & Amir, 2006).  

3.2.5 Hållbarhetsrapportering 

När FN (1987) publicerade sin rapport Vår gemensamma framtid beskrev de att en hållbar 

utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov. Ett företag har ansvarighet både mot intressenter och 

mot samhället inte bara i finansiella termer utan även i ett större perspektiv. Genom att 

redovisa hållbarhet försöker företaget visa hur det tar ansvar för konsekvenserna av deras 

handlande (Deegan & Unerman, 2006). 
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Elkington (1997) presenterar med sin Triple Bottom Line-rapportering en tredelad modell av 

vilka mål ett företag ska ha för sin redovisning. Modellen utgörs av tre delar, finansiella, 

sociala samt miljöaspekter. Dessa tre delar är de delar företaget ska bli värderat utifrån (Crane 

& Matten, 2007). De finansiella aspekterna utgör det som oftast förknippas med rapportering 

av redovisning, nämligen det rapporterade ekonomiska resultatet i de lagstadgade finansiella 

rapporterna. Redovisningen av de sociala aspekterna blev vanligt på 1970-talet när företagen 

började se anledningar till att redovisa exempelvis sitt sociala ansvar i Corporate Social 

Responsibility (CSR)- redovisning. Miljöaspekter som företag kan motivera redovisning av är 

hur det försöker minska sina negativa miljöeffekter, såsom farliga utsläpp, eller vilka 

energikällor de använder och hur de försöker minska sin energiförbrukning (Deegan & 

Unerman, 2006). 

3.3 Redovisningsskyldighet  

Flera författare har definierat redovisningsskyldighet. Gray et al. (1996) definierar 

redovisningsskyldighet som skyldigheten att redovisa (behöver inte nödvändigtvis vara en 

finansiell redovisning) eller värdera de handlingar som den redovisningsskyldige är ansvarig 

för. Ijiri (1975) definierar att redovisningsskyldighet förutsätter en relation mellan två parter, 

någon (rapportören) är ansvarig för deras verksamhet och dess konsekvenser inför någon 

annan (mottagaren). Relationen kan skapas genom en lag, ett avtal, en regel inom 

organisationen, en sed eller genom en informell moralisk förpliktelse.  

 

Ett företag kan vara redovisningsskyldigt mot aktieägare, kreditgivare, regeringen, kunder 

eller samhället (Ijiri, 1983). Begreppet redovisningsskyldighet är besläktat med begrepp som 

handlar om en rapport eller en berättelse. Redovisningsskyldighet är en ömsesidig relation 

mellan två enheter, en rapportör som gör redovisningen och en mottagare som rapportören 

redovisar till. Rapportören kan vara en individ, grupp eller organisation. Mottagaren kan vara 

en individ, organisation, regering eller samhälle (Anderson, 2009). Målet med 

redovisningsskyldighet är att det ska vara ett rättvist system av informationsflöde mellan 

rapportören och mottagaren. Mottagaren har rätt att få information men samtidigt har 

rapportören rätt att skydda sina hemligheter. Mer information från rapportören är inte 

nödvändigtvis bättre. Det kan vara bättre ur mottagarens synvinkel men inte nödvändigtvis 

med hänsyn till den ömsesidiga relationen som redovisningsskyldighet syftar till. Rapportören 

kan till och med få förluster om de redovisar viss typ av information. Det kan exempelvis 
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handla om de kostnader som finns för att ta fram informationen eller redovisningen av 

information samt möjlig förlust av konkurrensfördelar (Ijiri, 1983). 

 

Ijiri (1983) skriver att objektivitet och verifierbarhet är två viktiga begrepp när det handlar om 

redovisningsskyldighet. Objektivitet innebär att den information som rapportören lämnar ska 

vara oberoende, vilket betyder att likvärdig eller identisk information skulle redovisas 

oberoende av vem rapportören är. Verifierbarhet innebär att information ska kunna styrkas 

vid en senare tidpunkt, ska det finnas tillräckligt med hänvisningar för att vem som helst ska 

kunna rekonstruera informationen. Vidare påpekar Ijiri att begreppen objektivitet och 

verifierbarhet skyddar både mottagarens och rapportörens intressen. Begreppen skyddar 

mottagaren genom att de försäkrar att informationen är opartiskhet inom rimlig gräns. 

Rapportörens intressen skyddas genom att de två begreppen försäkrar att informationen inte 

blir beskylld för att vara partisk eller missvisande.  

 

Mulgan (2000) diskuterar tre olika delar av redovisningsskyldighet.  

 Redovisningsskyldighet och ansvar. Förr ansågs att redovisningsskyldighet var en del 

av ett ansvar, men idag anses oftast det omvända, alltså att ansvaret är en del av 

redovisningsskyldigheten. Mulgan delar upp ansvar i två delar, en extern och en 

intern. Den externa delen handlar om att rapportören är redovisningsskyldig mot 

mottagaren. Den interna delen handlar om moralisk plikt, så som personliga 

värderingar, personliga val samt etik. Intern redovisningsskyldighet handlar om de 

skyldigheter som finns inom organisationen, inte de skyldigheter organisationen har 

mot en utomstående part.  

 Redovisningsskyldighet och kontroll. En annan del av redovisningsskyldighet handlar 

om kontroll över företaget. Samhället försöker kontrollera företagets åtgärder även om 

det inte finns någon interaktion mellan dem.  

 Redovisningsskyldighet och mottaglighet. Redovisningsskyldighet är även relaterad till 

att företag vill agera efter samhällets behov och önskemål. Samhället motsvaras 

huvudsakligen av aktieägare, som kan kräva att ledningen rapporterar om företagets 

resultat och prestation. För ledningen handlar det även om att vara lyhörd mot 

konsumenternas önskemål.  

 

Redovisningsskyldighet behandlar intressekonflikten mellan rapportören och mottagaren 

gällande hur mycket information som ska lämnas ut och vilka metoder som bör användas i 
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resultatmätningen (Ijiri, 1975). Ijiri (1975) påpekar att företag inte ska bli tvingade att lämna 

ut vissa uppgifter bara för att någon önskar att få den information. Mottagarens information 

måste testas och redovisningsskyldighet kan vara en användbar nyckel för att mäta om 

informationen ska lämnas ut eller inte. Men samtidigt finns det enligt Ijiri (1983) mycket 

redovisad information där rapportören inte är neutral, exempelvis resultatmätningen. Vid 

skapandet av denna typ av information försöker rapportören att redovisa en så bra bild av 

företagets resultat som möjligt.  

3.4 Sammanfattning referensram 

Frivillig information åtskiljs från den övriga informationen i en årsredovisning genom att 

undersöka vilka delar i en årsredovisning som är lagstiftad och tvingande. De undersökta 

företagen är noterade på Large Cap och följer därför NASDAQ OMXs egna regler, IFRS/IAS, 

svensk lag såsom ÅRL och BFL. Företagen ska också följa allmänt vedertagen god sed, vilket 

de gör genom att efterfölja Koden och centrala normgivningsorgan så som RFR. Den 

frivilliga informationen är i uppsatsen uppdelad i fem rubriceringar, bakgrundsinformation, 

framåtriktad information, nyckeltal, VD-ordet och hållbarhetsrapportering. 

Bakgrundsinformationen publicerar företag för att beskriva sin verksamhet och strategi, 

företagen talar även ibland om konkurrenssituationen när de beskriver sina 

konkurrensfördelar eller namnger sina konkurrenter. Den framåtriktade informationen är ofta 

subjektiv, och berör prognoser, vilka planer ledningen har, marknadsförväntningar samt 

företagets risksituation. Nyckeltal har en central roll för analytiker och investerare, så att de 

ska kunna bedöma företagets prestationer. Oftast inleds en årsredovisning med VD-ordet, som 

ofta används som ett marknadsföringsverktyg som påverkar allmänheten. 

Hållbarhetsrapportering har ökat i betydelse de senaste 30 åren. Triple Bottom Line-

rapportering delar upp målen ett företag har med sin rapportering i tre delar, finansiella, 

sociala och miljöaspekter. 

Redovisningsskyldighet fokuserar på relationen mellan två parter, rapportören som är 

ansvarig för det som redovisas för mottagaren. Relationen är ömsesidig, och på samma sätt 

som mottagaren har rätt att få information har rapportören rätt att skydda sina hemligheter. 

Inom redovisningsskyldighet är objektivitet och verifierbarhet två viktiga begrepp. 

Objektivitet innebär att den rapporterade informationen ska vara oberoende, medan 

verifierbarhet handlar om att informationen ska kunna styrkas och rekonstrueras vid en senare 

tidpunkt.   
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4. Empiri 

 
4.1 Företagspresentationer 

Detaljisten 

Detaljisten tillhör branschen sällanköpsvaror. Deras respondent Detaljsson är ansvarig för 

investerarkontakter sedan 2,5 år tillbaka.  

 

Hakon Invest 

Hakon Invest, i dagligvarubranschen, investerar långsiktigt i handelsinriktade företag. Hakon 

Invest äger ICA. Cecilia Lannebo är Hakon Invests respondent i studien, honär sedan tre 

månader tillbaka ansvarig för Investor Relations. 

 

IT-bolaget 

IT-bolaget tillhör IT-branschen. Respondenten ITsson är företagets projektledare för 

årsredovisningen sedan 2004.  

 

SKF 

SKF är leverantör av produkter och tjänster inom rullningslager, tätningar, service och 

smörjsystem, SKF tillhör industribranschen. Respondent i studien är SKFs Head of Investor 

Relations sedan 11 år tillbaka, Marita Björk. 

 

SSAB 

SSAB är en leverantör av höghållfasta stål och tillhör branschen materiel. Intervjun sker med 

Catarina Ihre som är SSABs Director Investor Relations sedan 2,5 år tillbaka. 

 

Storbanken 

Storbanken är en svensk bank, inom branschen finans. Här intervjuas deras Head of Investor 

Relations Banksson som arbetat där sedan 2007.  

Empirin börjar med en presentation av studiens sex företag. Därefter presenteras vilken 

frivillig informationen företagen har presenterat i sina årsredovisningar och utifrån detta 

sker en kategorisering beroende på vilken frivillig information företagen redovisar. I sista 

delen återges informationen från intervjuerna.  
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4.2 Presentation av företagens frivilliga information 

Nedan följer en presentation och sammanställning av den frivilliga informationen de sex 

företagen har publicerat i sina senaste årsredovisningar. Presentationen delas upp i fem delar, 

bakgrundsinformation, framåtriktad information, nyckeltal, VD-ord och 

hållbarhetsredovisning. 

 

Bakgrundsinformation 

 
Detaljisten Hakon Invest IT-bolaget SKF SSAB Storbanken 

Strategi x x x  x x   

Konkurrensfördelar x   X   x   

Konkurrenter x x X   x   

Tabell 1: Sammanställning av bakgrundsinformation 

 

De flesta företag redogör för sin strategi i årsredovisningen, se tabell 1, undantaget är 

Storbanken som inte nämner något om detta. Detaljisten (2010) och SSAB (2010) beskriver 

sin strategi i en övergripande mening medan IT-bolaget (2010), SKF (2010) samt Hakon 

Invest (2010) delar upp strategin i flera punkter vilket gör den detaljrik.  

 

Konkurrensfördelar presenteras hos tre av företagen, dessa är IT-bolaget, Detaljisten samt 

SSAB. IT-bolaget (2010) är det företag som använder ordet konkurrensfördel mest aktivt i 

årsredovisningen när de på ett flertal ställe nämner order. Detaljisten (2010) beskriver istället 

fyra styrkefaktorer, där nämns bland annat deras starka varumärke och breda produktprogram. 

Under rubriken SSABs erbjudande stärker kunden redogör SSAB (2010) för sina starka sidor 

som ska gynna deras kunder. Hakon Invest (2010) nämner endast ICAs styrkor och inte sina 

egna, därför utelämnas de i denna kategori.  

 

IT-bolaget (2010), Hakon Invest (2010), Detaljisten (2010) samt SSAB (2010) namnger sina 

konkurrenter i årsredovisningen. IT-bolaget namnger både sina främsta konkurrenter och 

övriga konkurrenter i respektive affärsområde. De resterande företagen uppger enbart sina 

konkurrenter i respektive affärsområde. 
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Framåtriktad information 

 
Detaljisten Hakon Invest IT-bolaget SKF SSAB Storbanken 

Prognoser x   X       

Ledningens planer x x     x x 

Företagets risker x  x X x x   

Känslighetsanalys x     x x   

Marknadsförväntningar x x X   x   

Tabell 2: Sammanställning av framåtriktad information 

 

Det är endast IT-bolaget och Detaljisten som använder sig av prognoser i sina 

årsredovisningar, enligt tabell 2. I Detaljistens (2010) fall prognostiseras försäljningen av en 

nyuppdaterad produkt fram till 2012. IT-bolaget (2010) har flera prognoser när de talar om 

trender på marknaden, prognoserna beskriver exempelvis vilken kvantitet av enheter som 

branschen beräknar kommer finnas med en geografisk uppdelning. 

 

Hakon Invest (2010), Storbanken (2010), Detaljisten (2010) samt SSAB (2010) beskriver vad 

ledningen har för framtida planer för företaget. Men företagen är förtegna om ledningens 

planer och informationen som nämns i deras årsredovisningar är begränsad. Undantaget är 

Detaljisten som tydligt och omfattande skriver vilka nedskärningar och omstruktureringar 

som behöver göras efter ett för dem tungt föregående år.  

 

Med undantag för Storbanken redovisar alla företag något om risker. De företag som har mest 

omfattande riskredovisning är IT-bolaget, Hakon Invest och Detaljisten. IT-bolaget (2010) 

skriver om sina strategiska, taktiska, operativa och finansiella risker samt beskriver hur de 

arbetar med riskhantering. Hakon Invest (2010) delar upp riskerna i fem delområden. I varje 

delområde identifierar Hakon Invest först riskerna och därefter beskriver de sin riskhantering. 

Detaljisten (2010) använder en uppdelning i finansiella och operationella risker. De ger även 

exempel på riskhanteringsaktiviteter som genomfördes under 2009. SKFs (2010) och SSABs 

(2010) riskredovisning är kortfattad, varken SKF eller SSAB har beskrivit hur de arbetar med 

riskerna. SKF nämner endast de finansiella riskerna medan SSAB endast identifierar riskerna 

inom verksamhet, branschen samt omvärlden.  
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Tre av företagen har publicerat en känslighetsanalys i sin årsredovisning, dessa är Detaljisten, 

SSAB och SKF. Både Detaljisten (2010) och SKF (2010) redovisar i punktform medan SSAB 

(2010) redovisar i ett diagram. Detaljisten och SSAB gör en analys av känsligheten inom sju 

respektive åtta faktorer, SKF analyserar endast fyra faktorer.  

 

IT-bolaget (2010), Hakon Invest (2010), Detaljisten (2010) och SSAB (2010) har i sin 

årsredovisning beskrivit deras förväntningar på marknaden. Här finns det ingen direkt skillnad 

på omfattningen och innehållet i deras marknadsförväntningar, bland annat diskuteras 

efterfrågeförändringar, konjunkturläge och prisförändringar. 

 

Nyckeltal 

 
Detaljisten Hakon Invest IT-bolaget SKF SSAB Storbanken 

Nyckeltal x x x  x x x 

Finansiella mål x x   x x   

Tabell 3: Sammanställning av nyckeltal 

 

Alla företagen redovisar nyckeltal i sina årsredovisningar, se tabell 3. En av skillnaderna i 

nyckeltalsredovisningen är hur många år nyckeltalen visar. Detaljisten (2010) har med 

nyckeltalen från 2008 och 2009, SKF (2010) visar nyckeltal från de senaste sju åren och de 

resterande fyra företagen visar nyckeltal över ett tidspann på fem år. IT-bolaget (2010) och 

Detaljisten (2010) har i sina nyckeltalstabeller även skrivit ut den procentuella förändringen i 

nyckeltalen mellan 2008 och året därpå. Alla företagen har i slutet av årsredovisningarna en 

lista över nyckeltalen och hur de definieras. 

 

I Hakon Invests (2010), Detaljistens (2010), SKFs (2010) och SSABs (2010) årsredovisningar 

har framtida finansiella mål skrivits ut i siffror. Varje bolag har nämnt tre eller fyra finansiella 

mål som ska uppnås, exempelvis vill Hakon Invest nå en viss genomsnittlig totalavkastning 

medan SKF och SSAB vill nå en viss avkastning på det sysselsatta kapitalet. Hakon Invest, 

Detaljisten och SSAB har också ett finansiellt mål på hur stor andel av resultatet som ska 

delas ut. De tre företagen beskriver även i sin årsredovisning hur arbetet med de finansiella 

målen utfallit under 2009.  
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VD-ordet 

 
Detaljisten Hakon Invest IT-bolaget SKF SSAB Storbanken 

VD-ordet x x x x x x 

Tabell 4: Sammanställning av VD-ordet 

 

Alla företagen har enligt tabell 4 ett VD-ord i början av sin årsredovisning. IT-bolaget (2010) 

som under 2009 bytte VD har låtit både den gamla och den nya uttala sig i var sitt VD-ord. 

Gemensamt för alla företagens VD-ord är att de tar upp finanskrisen under 2009. I slutet av 

VD-orden beskrivs vilka förväntningar VD:n har på 2010. Detaljisten (2010) och Hakon 

Invest (2010) berättar att de under året kommer göra olika satsningar så som produktsläpp 

medan SSAB (2010) och SKF (2010) nämner återhämtningen efter finanskrisen som sker 

både inom företagen och på marknaden. 

 

Hållbarhetsredovisning 

 
Detaljisten Hakon Invest IT-bolaget SKF SSAB Storbanken 

Hållbarhet x x x x     

Miljö x x x x x x 

Socialt ansvar x x x x x x 

Tabell 5: Sammanställning av hållbarhetsredovisning 

 

I tabell 5 framkommer att fyra av bolagen, IT-bolaget, Hakon Invest, Detaljisten och SKF, har 

redovisat information om både hållbarhet, miljö och socialt ansvar. IT-bolaget (2010) nämner 

vikten av ett integrera hållbarhet och socialt ansvar i deras verksamhet och att i sitt 

företagande följa riktlinjer så som FNs tio principer om mänskliga rättigheter. Företaget 

lägger även fokus på miljön och beskriver de åtgärder de under de senaste åren genomfört för 

att minska på utsläppen. Hakon Invest (2010) antog 2008 en hållbarhetspolicy som ska ge 

företaget riktlinjer om hur de ska agera i sina portföljbolag och vid kommande investeringar. 

Företaget ger även exempel på vilka projekt inom området som de genomförde under 2009 i 

de olika portföljbolagen, exempelvis har en ny klimatstrategi hos ICA introducerats. Hakon 

Invest inriktar sitt interna hållbarhetsarbete främst på medarbetarna och deras arbetsmiljö. 

Detaljisten vill att deras verksamhet ska präglas av en hållbar utveckling uppdelad i socialt, 

ekonomiskt och miljöansvar. I årsredovisningen berättar företaget om vilka steg som tagits 

under 2009, såsom nya policys och projekt. SKF (2010) har delat upp hållbarheten i fyra 

delar, affärsomsorg, miljöomsorg, medarbetaromsorg och samhällsomsorg. Affärsomsorgen 

berör deras finansiella arbete men även affärsetik. Företaget beskriver i årsredovisningen sina 
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miljömål och det arbete de gör inom medarbetar- och samhällsområdet, exempelvis deras 

årliga arbetsklimatanalys.  

 

Storbanken (2010) beskriver ingenstans företagets hållbarhetsarbete, men de tar upp både 

deras arbete inom miljö samt deras sociala ansvar. I årsredovisningen beskriver Storbanken 

hur arbetet ut mot samhället ska ske och vilka åtgärder de lokalt genomför för att minska sin 

miljöpåverkan, exempelvis val av alternativa bränslen och uppvärmning. SSAB (2010) tar 

upp miljön och det sociala ansvaret i deras årsredovisning, för information om 

hållbarhetsarbetet hänvisar företaget till sin separata hållbarhetsrapport. Inom miljön 

uppmärksammar företaget deras insatser för minskad miljöpåverkan och effektivare 

resursanvändning, exempelvis ett antal processförbättringar som ska leda till minskade 

utsläpp. SSAB beskriver även sina principer rörande personalen och leverantörerna, en säker 

arbetsmiljö och företagets arbete med mänskliga rättigheter nämns exempelvis.  

4.3 Kategorisering av företagen 

Tabell 6 visar en sammanställning av vilken frivillig information företagen har i sina 

respektive årsredovisningar. Det är två företag som utmärker sig, Detaljisten och Storbanken. 

Detaljisten redovisar alla 14 rubriceringar av frivillig information som behandlas i denna 

studie medan Storbanken redovisar endast fem av rubriceringarna. 

 

 
Detaljisten Hakon Invest IT-bolaget SKF SSAB Storbanken 

Prognoser x   x       

Ledningens planer x x     x x 

Företagets risker x x x x x   

Känslighetsanalys x     x x   

Marknadsförväntningar x x x   x   

Nyckeltal x x x x x x 

Finansiella mål x x   x x   

Strategi x x x x x   

Konkurrensfördelar x   x   x   

Konkurrenter x x x   x   

VD-ordet x x x x x x 

Hållbarhet x x x x     

Miljö x x x x x x 

Socialt ansvar x x x x x x 

Summa 14 11 11 9 12 5 

Tabell 6: Sammanställning av frivillig information 
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Kategoriseringen av företagen utgår ifrån hur många redovisade rubriceringar av frivillig 

information företagen har i sina respektive årsredovisningar, alltså hur många kryss de har i 

tabell 6. Det finns inga stora skillnader mellan IT-bolaget, Hakon Invest och SSAB men 

eftersom den framåtriktade informationen har störst vikt i denna studie, då den utgör en egen 

problemformulering, ger den ett extra motiv till kategoriseringen. I studien används tre olika 

kategorier. I Kategori 1 finns de företag som redovisar flest antal rubriceringar av frivillig 

information, medan Kategori 3 rymmer företagen som redovisar minst antal rubriceringar av 

frivillig information. Kategori 2 innehåller de företag som gällande antalet rubriceringar 

hamnar mellan Kategori 1 och Kategori 3. Således hamnar företagen i dessa kategorier: 

 Kategori 1: Detaljisten och SSAB 

 Kategori 2: Hakon Invest och IT-bolaget 

 Kategori 3: SKF och Storbanken 

4.4 Intervjuer 

4.4.1 Viktigaste frivilliga informationen att publicera 

Ihre berättar att strategin är den viktigaste frivilliga informationen att publicera för SSAB. De 

vill publicera en strategi och beskriva för läsarna av årsredovisningen vilken utvecklingde vill 

se hos SSAB. Det är inte bara finansmarknaden som vill ha den informationen utan det är 

även viktigt att ”... kompetent folk vill arbeta hos oss i framtiden och då måste vi kunna visa 

hur vi tänkt utveckla SSAB”. Detaljsson anser att det viktigaste är att Detaljisten förmedlar en 

önskad bild av företaget i årsredovisningen, det kan ske genom exempelvis beskrivning av 

företagets strategi och produkter. 

 

Lannebo menar att för Hakon Invest är VD-ordet och hållbarhetsredovisningen den viktigaste 

frivilliga informationen att publicera, men även ett antal nyckeltal som är specifika för deras 

bransch är viktigt att publicera. Även ITsson nämner VD-ordet som viktigt för läsaren av IT-

bolagets årsredovisning, VD-ordet är det läsarna först läser enligt deras webbstatistik. För att 

läsaren ska kunna göra uppföljningar år för år är även nyckeltal viktigt att publicera. 

Hållbarhetsredovisningen är ur IT-bolagets synvinkel mycket viktig men den publiceras 

separat av två skäl, dels för att kunna öka detaljerna i den och dels för att hållbarhetsrapporten 

är riktad till en delvis annan målgrupp. Förutom investerare, analytiker och kunder är IT-

bolagets hållbarhetsrapport även riktad till företagets anställda och leverantörer, olika 

organisationer och staten. SKFs läsare anser att VD-ordet är mycket viktigt att publicera. 
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Förutom VD-ordet nämner Björk hållbarhetsredovisningen som en viktig beståndsdel i SKFs 

årsredovisning. Förutom att publicera mer detaljerad finansiell information beskriver 

Banksson att information som ökar förståelsen för deras affärsmodell är den frivilliga 

informationen med störst betydelse för Storbanken.  

4.4.2 Motiv till publicering av frivillig information 

SSABs motiv till att publicera frivillig information är enligt Ihre för att de vill tillgodose 

informationsbehovet hos företagets aktieägare, analytiker, media och andra intressenter. På 

SSABs verksamhetsorter finns det också ett intresse för strategin och företagets framtid. Ihre 

säger att SSAB har en roll i samhället. I Sverige är det särskilt viktigt för dem att synas då de 

är största arbetsgivaren på orter som Luleå, Borlänge och Oxelösund. Ihre nämner att SSAB 

har som ambition att publicera så mycket information som möjligt, men naturligtvis ska ingen 

hemligstämplad information publiceras. Ihre framhåller att årsredovisningen ska ge en 

nyanserad och balanserad bild av företagets verksamhet och inte används i ett 

marknadsföringssyfte men att publiceringen av frivillig information stärker varumärket. En 

stor del av avsikten för Detaljisten med att publicera den frivilliga informationen är enligt 

Detaljsson att stärka varumärket. Han poängterar vikten av att välja vilken information som 

ska publiceras, för felaktigt vald frivillig information kan snarare skada. Detaljsson påtalar att 

”det är snarare skickligheten i att välja den frivilliga informationen som är nyckeln till 

framgång”. Detaljsson säger vidare att ”frivillig information driver till stor del utvecklingen 

av årsredovisningarna och är ofta det mest intressanta med en årsredovisning.” 

 

Lannebo berättar att Hakon Invests främsta motiv till att publicera frivillig information är att 

öka förståelsen och intresset för företaget samt att förenkla beskrivningen av företaget. 

Lannebo tror att en större öppenhet i Hakon Invests rapporter ökar trovärdigheten för 

företaget och därmed stärker varumärket. Det är även viktigt för att skapa intresse kring 

Hakon Invests aktie och göra den mer attraktiv och lättare att analysera. IT-bolaget vill också 

öka förståelsen för bolaget och det gör dem enligt ITsson genom att beskriva verksamheten. 

ITsson påpekar att varumärket stärks när IT-bolaget publicerar frivillig information, detta 

eftersom den finansiella marknaden uppskattar transparens. Björk beskriver vikten av att 

årsredovisningen är ett komplett dokument som ger en rättvis bild av SKF och att det finns en 

fördel att ha all informationen samlad på ett ställe. SKF riktar sin årsredovisning inte bara till 

investerare och analytiker, utan även till kunder, leverantörer, anställd och andra intressenter i 

samhället. Storbankens huvudskäl till att publicera frivillig information enligt Banksson ”… 
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är att öka transparensen och att underlätta analys av banken”. Banksson säger att denna 

öppenhet oftast gynnar varumärket.  

4.4.3 Framåtriktad information 

Ihre säger att SSAB kvalitativt försöker ge uttryck för framtiden men att de inte använder 

kvantitativa termer. SSAB är väldigt försiktiga med att ge tydlig vägledning om vilken 

utveckling i resultatet de tror kommer ske. Skälet till det är att de är ett stålföretag och deras 

intjäning är väldigt volatil och svänger kraftigt beroende på konjunkturen. De vill inte ge 

några kvantitativa uppskattningar på vad som kommer hända då det finns risk att de i 

efterhand måste revidera siffrorna och detta är inte trovärdigt. Så därför är SSABs 

framtidsutsikter väldigt ospecificerade. Om den framåtriktade informationen har hög säkerhet 

är chansen större att Detaljisten publicerar den, men enligt Detaljsson måste nyttan av en 

publicering för företaget, beroende på informationens säkerhet, vägas mot nyttan för 

mottagaren. Här görs en bedömning från fall till fall. 

 

Prognoser berör även ITsson när hon säger att IT-bolaget vill berätta om utfallet när fakta 

finns istället för att ge prognoser. Vidare säger hon att de prognoser som finns i IT-bolagets 

årsredovisning inte är specifika för företaget utan gäller totalt för omvärlden. Det är företagets 

strategiavdelning som gör prognoserna för utvecklingen i branschen. Enligt Lannebo 

publicerar normalt inte Hakon Invest någon framåtriktad information, där Lannebo säger att 

”vår bedömning är att vår verksamhet är ganska stabil och att det därför som regel inte 

behövs.” Det finns även en stor osäkerhet i siffror och en prognos i årsredovisningen skulle 

för Hakon Invest löpande bli en stor förklaringspost och det skulle även finnas ett behov av 

löpande revideringar om den publicerades. Om Hakon Invest skulle arbeta med externa 

prognoser befarar de att prognoserna skulle vara svåra att tolka och även att de skulle skapa 

mer svängningar i aktiekursen. Björk påpekar att SKF i regel publicerar framåtriktad 

information som täcker det kommande kvartalet, då information som sträcker sig längre fram 

i tiden oftast är för osäker. Men det beror på vilken typ av framåtriktad information det 

handlar om, Björk nämner marknadsandelar, försäljning eller resultat som några typer av 

information som är osäker att publicera. Banksson säger att Storbanken inte publicerar några 

prognoser, ett skäl till detta är att prognostisering av vissa delar av resultaträkningen är svår. 

Ett annat skäl är att volatiliteten i olika marknader är hög och därför är det svårt att förutse 

vad som kommer hända i framtiden. Banksson berättar att de ibland pratar om trender i sin 

årsredovisning, men att de aldrig vill uttrycka detta i finansiella nyckeltal.  
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4.4.4 Försiktighet kring publicering 

Ihre berättar att ”... i första hand får vi sätta vår långsiktiga lönsamhet…” och att SSAB är 

sparsamma med att ge information till investerarna som konkurrenterna kan utnyttja. Vidare 

säger Ihre att värderingen av SSABs aktie är beroende av företagets lönsamhet och hur 

företaget på lång sikt presterar i jämförelse med konkurrenterna. Om de ger ut information 

som konkurrenterna kan ta fördel av riskerar SSAB sin långsiktiga lönsamhet, detta påverkar 

aktieägarna och investerarna negativt. Om SSAB sätter sin långsiktiga lönsamhet främst 

kommer det även gynna aktieägarna och investerarna säger Ihre. För Detaljisten är det alltid 

viktigare att inte publicera någon information som är av nytta för konkurrenterna säger 

Detaljsson. Om konkurrenterna kan få en fördel i den information Detaljisten publicerar 

påverkar det företaget negativt, vilket i nästa steg även innebär en negativ påverkan på 

Detaljistens investerare. Detaljsson ger även exempel på uppgifter som skulle kunna ge 

konkurrenterna ett övertag, så som uppgifter om marginaler, framtida produkter och 

innovationer.  

 

Enligt Lannebo försöker Hakon Invest att vara så transparenta som möjligt för att underlätta 

förståelsen. Vid publicering av vissa nyckeltal, prissättningar, kommande kampanjer samt 

centralt pågående projekt brukar det hos Hakon Invest ofta ske en avvägning av 

konkurrensskäl. ITsson omtalar IT-bolagets process för informationsgivning men vill inte 

uttala sig inte specifikt om konkurrens. Björk på SKF säger att ”Man får göra ett avvägande. 

Finns informationen ändå tillgänglig för konkurrenter (konkurrenter vet ofta en hel del via 

andra kanaler) så finns det inte alltid någon anledning att inte prata om den i andra 

sammanhang.” Även Storbanken har som utgångspunkt att vara så transparenta som möjligt 

och Banksson säger att problemet med att ge konkurrenter fördelar relativt sällan uppkommer. 

Vidare påpekar Banksson att eftersom årsredovisningarna har blivit mer omfattande och 

mångsidiga görs även en bedömning om informationen är tillräckligt relevant för att tas med.  

4.4.5 Påtryckningar utifrån 

Ihre berättar att SSAB påverkas av aktieägarnas krav på insyn när de utformar sin 

årsredovisning, och hon pratar mycket om vikten av att tillgodose alla gruppers kravställning. 

SSABs årsredovisning ska enligt Ihre vara ”lättbegriplig för en liten aktieägare men samtidigt 

ska den ge väldigt mycket information, finansiell information framförallt, för de som är 

professionella investerare”. Ett tillfälle när Detaljisten tar hänsyn till aktieägarnas krav på 

information är när de beskriver sin strategi. Företagets strategi är för investerare ”… kanske 
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den viktigaste faktorn som avgör om investeringsbenägenheten” säger Detaljsson och därför 

försöker Detaljisten beskriva sin strategi utförligt.  

 

Lannebo nämner de lagliga kraven som den största påverkan på utformandet av 

årsredovisningen men att även aktieägare och framförallt professionella analytiker påverkar 

företaget, eftersom de vill veta allt. Lannebo påtalar även vikten av att finna en bra balans, 

som hjälper läsaren att förstå vilka drivkrafter som finns i Hakon Invest och vad som är 

centralt för utvecklingen i företaget. IT-bolaget har inte bara befintliga aktieägare som 

målgrupp för sin årsredovisning, ITsson nämner att de även försöker beskriva sin verksamhet 

för potentiella aktieägare och anställda, beslutsfattare och studenter. Björk omtalar de regler 

och riktlinjer som en årsredovisning måste utformas efter, och att SKF försöker beskriva 

företaget på ett ärligt och bra sätt i sin årsredovisning. Storbanken strävar enligt Banksson 

efter att långt som möjligt tillfredsställa aktieägarnas önskemål om information eftersom att 

de är ett ägarstyrt företag.  

4.5 Sammanfattning empiri 

Det finns skillnader i hur de sex företagen i denna studie redovisar frivillig information i deras 

årsredovisning. Det företag som har publicerat flest rubriceringar av frivillig information är 

Detaljisten, de har publicerat alla 14 rubriceringar. Även SSAB redovisar många rubriceringar 

av frivillig information, 12 stycken. Detaljisten och SSAB utgör därmed Kategori 1. Det 

företag som har minst rubriceringar av frivillig information, 5 stycken, är Storbanken. 

Tillsammans med SKF som har publicerat 9 rubriceringar utgör de Kategori 3. IT-bolaget och 

Hakon Invest har båda publicerat 11 rubriceringar och utgör Kategori 2.  

 

Alla företag i studien, förutom SKF, påpekar att publicering av frivillig information stärker 

varumärket men andra motiv till att publicera frivillig information är bland annat tillgodose 

behovet hos aktieägare och investerare, öka förståelsen för företaget samt att är att öka 

transparensen. Företagen hanterar den osäkerheten som finns med den framåtriktade 

informationen på olika sätt. SSAB försöker endast att publicera kvalitativ data, de vill inte i 

efterhand revidera siffrorna. Om den framåtriktade informationen har hög säkerhet är chansen 

större att Detaljisten publicerar den. IT-bolaget och Hakon Invest vill undvika att publicera 

frivillig information men viss framåtriktad information publiceras. SKF publicerar endast 

framåtriktad information som sträcker sig till det kommande kvartalet medan Storbanken inte 

publicerar framåtriktad information på grund av den volatilitet som finns på marknaden.  
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När det handlar om balansgången mellan att ge investerare information men inte ge 

konkurrenterna några fördelar har Detaljisten och SSAB samma synpunkter. Om de sätter sin 

långsiktiga lönsamhet främst, och inte ge konkurrenterna några fördelar, så kommer det även 

gynna deras aktieägare och investerare. De övriga företagen, förutom IT-bolaget, har uttalat 

att de försöker vara så transparenta som möjligt men att avvägningar får göras vid behov om 

information är känslig att publicera. SSAB, Detaljisten, IT-bolaget och Storbanken tar hänsyn 

till aktieägarnas krav på insyn när de utformar sina årsredovisningar. Men SSAB och IT-

bolaget påpekar att de vill tillgodose alla gruppers kravställning, inte bara aktieägarnas. 

Hakon Invest och SKF säger att de till störst del påverkas av de lagliga kraven vid 

utformandet av årsredovisningen.  
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5. Analys 

 
5.1 Viktigaste frivilliga informationen att publicera 

Företagen i Kategori 1, Detaljisten och SSAB, påpekar att deras strategi är viktigast för dem 

att publicera. Anledningen till detta är enligt Ihre att SSAB vill beskriva hur de vill se ut i 

framtiden. Strategi är något som båda företagen redovisar i sin årsredovisning. Företagen i 

Kategori 1 har även gemensamt att de beskriver sin strategi i en övergripande mening. Just 

företagets strategi är något som användarna av de finansiella rapporterna efterfrågar (AICPA, 

1991). Att de två företagen då anser strategin som väldigt viktig att publicera visar på att de 

ser till vad mottagaren önskar. De nämnda företagen är då lyhörda mot mottagaren, vilket är 

positivt enligt redovisningsskyldighetsteorin. 

 

Båda företagen i Kategori 2, IT-bolaget och Hakon Invest, lyfter fram VD-ordet, 

hållbarhetsredovisning samt nyckeltal som tre viktiga rubriceringar. De nämnda tre 

rubriceringarna har IT-bolaget och Hakon Invest redovisat i sin årsredovisning. VD-ordet är 

viktigt eftersom det är den del i årsredovisningen som läsarna tittar först på. Även Hyland 

(1998) poängterar vikten av ett VD-ord för läsaren, då VD-ordet är den mest lästa delen av 

årsredovisningen. Hyland nämner även VD-ordet som ett sätt att skapa trovärdighet och 

förtroende för företaget medan VD-ordet används enligt Henderson (2004) som ett 

marknadsföringsverktyg. Detta, både trovärdighets- och marknadsföringsaspekten, är 

troligtvis anledningarna till att IT-bolaget och Hakon Invest lyfter fram VD-ordet som en 

viktig rubricering. Motiven till att publicera nyckeltal skiljer sig åt mellan IT-bolaget och 

Hakon Invest. För IT-bolaget är nyckeltalen viktiga, då de gör det möjligt för att läsaren göra 

uppföljningar år för år medan Hakon Invest redovisar nyckeltal som är speciella för deras 

bransch. Brealey et al. (2008) nämner just dessa två användningar av nyckeltal, jämförelse 

historiskt samt jämförelse med andra företag. Nyckeltalens centrala roll för analytiker och 

investerare (Gibson & Boyer, 1980) är något som båda företagen i Kategori 2 

Analysen är uppdelad i fem avsnitt utifrån problemformuleringarna. I varje avsnitt 

analyseras empirin i de olika kategorierna för att sist i avsnittet summera likheterna och 

skillnaderna mellan kategorierna. Analysen utgår från ledningens syn samt referensramen 

och dess redovisningsskyldighetsteori.  
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uppmärksammar när de nämner nyckeltal som en av de tre viktigaste rubriceringarna inom 

frivillig information. Både IT-bolaget och Hakon Invest publicerar en separat 

hållbarhetsredovisning. IT-bolaget nämner två skäl till detta, ökad detaljrikedom samt att 

hållbarhetsredovisningen delvis vänder sig till en annan målgrupp. Enligt Deegan och 

Unerman (2006) kan företagen i sin hållbarhetsrapportering visa hur de tar ansvar för de 

samhälls- och miljökonsekvenser som deras verksamhet orsakar. I den definition av 

redovisningsskyldighet som Gray et al. (1996) ger, nämns att den redovisningsskyldige ska 

värdera de handlingar han är ansvarig för. Med en hållbarhetsrapportering kan företagen då 

diskutera vilka konsekvenser företagens handlanden orsakar och detta är en del av 

redovisningsskyldigheten.  

 

Även SKF, som ligger i Kategori 3, nämner VD-ordet samt hållbarhetsredovisning. SKF 

redovisar VD-ordet samt hållbarhetsredovisning i sin årsredovisning. VD-ordet anser läsarna 

av SKFs redovisning vara mycket viktig. På samma sätt som föregående stycke försöker SKF 

med sitt VD-ord skapa trovärdighet och förtroende hos mottagaren. Enligt SKF är 

hållbarhetsredovisning så viktig att till och med hela hållbarhetsrapporten finns i 

årsredovisningen. Detta visar på att de tycker hållbarhetsredovisningen är extra viktigt för 

SKF, och att de vill belysa vilket ansvar de tar för sina handlingar. Det andra företaget i 

Kategori 3, Storbanken påtalar att det är viktigt att publicera mer detaljerad finansiell 

information och information som ökar förståelsen för deras affärsmodell, den informationen 

är inte viktigt enligt något annat företag. Informationen som syftar till att öka förståelsen för 

Storbankens affärsmodell handlar om siffror. Eftersom siffror enligt Poe (1994) är svårtolkad 

i jämförelse med skriftlig text så är det inte säkert att alla målgrupper kan ta till sig denna 

information. Årsredovisningen är något som borde vända sig till alla målgrupper, oavsett 

förförståelse. 

 

Här finns tydliga skillnader mellan de olika kategorierna. Företagen i Kategori 1 är ensamma 

om att lyfta fram strategier som den viktigaste rubriceringen i årsredovisningen och att 

företagen i Kategori 2 gemensamt lyfter fram VD-ordet, nyckeltalen och 

hållbarhetsredovisningen. Även SKF, ett av företagen i Kategori 3, lyfter fram VD-ordet och 

hållbarhetsredovisningen. Storbanken, som är det företag som redovisat överlägset minst antal 

rubriceringar, har en helt annan syn på vad som är den viktigaste rubriceringen, det viktigaste 

är detaljerad finansiell information. 
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5.2 Motiv till frivillig information 

Det måste finnas motiv för företagen att redovisa frivillig information, då en sådan 

redovisning medför extra kostnader för företagen (Cooke, 1989). SSAB, i Kategori 1, vill 

tillgodose informationsbehovet hos en bred målgrupp. Att SSAB riktar sin årsredovisning till 

en bred målgrupp visar på att de har flera motiv till att redovisa frivillig information när det 

finns flera olika mottagare så som personer, organisationer och samhälle (Anderson, 2009). 

Ihre poängterar att SSAB har en roll i samhället och vill synas då de är stora arbetsgivare flera 

orter. Mulgan (2000) skriver att redovisningsskyldigheten syftar till att företagen vill agera 

efter de behov och önskemål som samhället har. SSAB är väl medvetna om sin stora 

betydelse i verksamhetsorterna och att de försöker agera efter vad som önskas, vilket ses som 

positivt enligt redovisningsskyldighetsteorin. Publiceringen av frivillig information stärker 

enligt Ihre SSABs varumärke, men samtidigt betonar hon att årsredovisningen inte används i 

ett marknadsföringssyfte. Även Detaljsson säger att Detaljistens varumärke stärks när de 

publicerar frivillig information. Ett motiv till att publicera frivillig information är enligt 

Amernic och Craig (2007) att företagen vill marknadsföra sig och skapa en positiv bild av sig 

själva. Även om Ihre påpekar att årsredovisningen inte används i marknadsföringsyfte så tror 

hon att varumärket stärks, det tror även Detaljsson. Frågan är om de här lindar in orden, 

varumärket är kopplat till marknadsföring. För att stärka varumärket genomför företagen ofta 

olika marknadsföringsåtgärder som här när företagen publicerar frivillig information med 

syfte att stärka sitt varumärke. Ett starkt varumärke är otroligt viktigt för att kunna attrahera 

investerare och kunder vilket är grunden i ett framgångsrikt företag.  

 

Lannebo säger att Hakon Invest, i Kategori 2, har som främsta motiv till att publicera frivillig 

information att öka förståelsen och intresset för företaget. IT-bolaget vill också öka 

förståelsen för bolaget och det gör dem enligt ITsson genom att beskriva verksamheten. 

Genom att öka förståelsen för företaget blir det lättare att skapa en relation mellan rapportören 

och mottagaren. Denna relation är en förutsättning i redovisningsskyldighetsteorin enligt Ijiris 

(1975) definition. Här ser Hakon Invest och IT-bolaget nyttan med att öka mottagarens 

förståelse för företagen, en ökad förståelse leder till en bättre relation och ökar investerarnas 

intresse för företaget. Hakon Invests och IT-bolagets motiv till att redovisa frivillig 

information gynnar både rapportören och mottagaren då en ömsesidig relation är vad 

redovisningsskyldighet berör. Lannebo tror att företagets varumärke stärks när de har en 

större öppenhet. Även ITsson påpekar att genom redovisning av frivillig information stärker 
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IT-bolagets varumärke, då den finansiella marknaden uppskattar transparens. I föregående 

stycke diskuterades att Kategori 1:s företags varumärke stärks när företagen publicerar 

frivillig information, diskussionen kan även kopplas till Kategori 2. 

 

I Kategori 3 försöker SKF enligt Björk att ge en rättvis bild av företaget genom sin 

årsredovisning. De har en bredare målgrupp med årsredovisningen än bara investerare och 

analytiker, då de även vänder sig till kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter i 

samhället. Björk gav inget direkt svar på frågan om motiv, men hon berör SKFs vilja att rikta 

sig till en bred målgrupp. Boesso och Kumar (2007) beskriver vikten av att andra intressenter 

än investerare har rätt att få information. Då SKF säger sig ha en bredare målgrupp än enbart 

investerare, kan företaget lättare ta hänsyn till alla mottagare i den relation 

redovisningsskyldighetsteorin berör. Storbankens huvudmotiv med att redovisa frivillig 

information är enligt Banksson att öka öppenheten, vilket enligt honom oftast gynnar 

varumärket. Återigen kan varumärkesdiskussionen från de två tidigare kategorierna användas 

här. Då en ökad öppenhet är ett huvudmotiv vid redovisning av frivillig information för 

Storbanken tyder det på att företaget försöker motsvara de önskemål som samhället och 

intressenter har, på det sätt Mulgan (2000) beskriver. Att Storbanken försöker vara öppna är 

ett tecken på att de försöker skapa en relation med mottagarna.  

 

Alla företag, förutom SKF, anser att redovisning av frivillig information stärker deras 

varumärke. Med undantag av varumärket finns det små skillnader mellan kategorierna. 

Företagen i Kategori 2 nämner båda en ökad förståelse av företagen som det viktigaste 

motivet medan företagen i Kategori 3 inte ger ett konkret motiv. Storbankens och SKFs motiv 

är kanske mer än bara just ett motiv då det speglar hela deras inställning till redovisning. 

Företagen i kategori 1 nämner skilda motiv. SSAB beskriver deras roll i samhället och att de 

vill tillgodose informationsbehovet hos en bred målgrupp medan Detaljisten endast nämner 

varumärket som motiv.  

5.3 Framåtriktad information 

Enligt IASB (2009) är framåtriktad information väldigt viktigt att publicera, i den har 

ledningen möjlighet att kommunicera ut sin framtida inriktning till användarna av 

årsredovisningen. Men företagen i studien undviker att publicera information som har en hög 

grad av osäkerhet och nämner prognoser som den mest osäkra rubriceringen. Det enda 

företaget som inte säger att de inte vill publicera prognoser är Detaljisten, i Kategori 1. Om 
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Detaljisten publicerar informationen eller inte handlar enligt Detaljsson om hur säker 

informationen är. Om den har hög säkerhet är det större chans att den publiceras. Även nyttan 

för företaget måste vägas mot nyttan för mottagaren säger Detaljsson. Det är viktigt att hitta 

en balans i den relationen som redovisningsskyldigheten förutsätter ska finnas mellan de två 

parterna, vilket Detaljisten med sin nyttobalansering försöker åstadkomma. Detaljisten gör 

även avvägningar från fall till fall om vilken information som kan publiceras. Just 

avvägningen är något IASB (2005) diskuterar, ledningen ska göra en avvägning av vilka 

antaganden som är tillräckligt säkra och vilka som är orealistiska. Att Detaljisten gör 

avvägningar leder till att lämplig information publiceras, detta främjar företagets trovärdighet. 

Detaljisten är det företag som publicerar alla rubriceringar som handlar om framåtriktad 

information de är även det företag som under rubriceringen ledningens planer mest ingående 

beskriver framåtriktad information. De är även det enda företag som prognostiserat 

försäljningen av en produkt vilket tyder på att de här har gjort en avvägning. Det andra 

företaget i Kategori 1, SSAB, försöker kvalitativt beskriva vad de tror kommer hända i 

framtiden och aktar sig för att ge prognoser i kvantitativa termer. Ihre säger att anledningen 

till att SSAB inte vill publicera kvantitativa termer är att om revideringar måste ske så 

minskar företagets trovärdighet. I årsredovisningen publicerar SSAB framåtriktad information 

på just detta sätt. De har inga prognoser men har beskrivit de övriga rubriceringar som handlar 

om framåtriktad information. För att informationen ska nå verifierbarhet ska den enligt Ijiri 

(1983) kunna styrkas vid ett senare tillfälle. När SSAB inte använder kvantitativa termer, utan 

enbart kvalitativa beskrivningar, kan de slippa bli tvungna att revidera informationen i 

framtiden. Detta gör att SSAB skapar en verifierbarhet i sin framåtriktade information och 

därmed kan relationen mellan företaget och mottagaren stärkas. 

 

Båda företagen i Kategori 2, Hakon Invest och IT-bolaget, säger att de undviker att publicera 

prognoser. Hakon Invest undviker helst att publicera framåtriktad information för att de enligt 

Lannebo tycker att företaget är ganska stabilt och att prognoser skulle skapa svängningar i 

aktiekursen. Lannebos uttalande kan ses som annorlunda, då det mer handlar om att Hakon 

Invest inte har något behov av prognoser. Frågan är om Hakon Invest verkligen utgår från 

mottagaren angående prognoser, utan istället ser till företagets vinning. Å andra sidan skriver 

Ijiri (1975) att företag inte ska bli tvingade att lämna ut viss information bara för att 

mottagaren önskar få den information. Här har kanske Hakon Invest kommit fram till att inte 

publicera prognoser är för företagets bästa och därmed få en stabil aktiekurs. I 

årsredovisningen publicerar inte Hakon Invest några prognoser men däremot lämnar dem lite 
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framåtriktad information som handlar om ledningens planer, risker samt 

marknadsförväntningar. Hakon Invest är ändå relativt transparenta angående den 

framåtriktade informationen, vilket enligt redovisningsskyldighetsteorin ses som positivt av 

mottagaren. Även IT-bolaget är relativt transparenta med sin framåtriktade information och 

har omfattande redovisat sina tre rubriceringar. ITsson säger att de inte publicerar prognoser 

utan hellre publicera fakta. Men i årsredovisningen har IT-bolaget publicerat prognoser som 

handlar om marknadstrender. Det är inga prognoser som är specifika för IT-bolaget utan 

prognoserna gäller för världen, men informationen i prognoserna berör IT-bolagets framtid 

och är därmed intressanta för mottagaren.  

 

Företagen i Kategori 3, Storbanken och SKF publicerar lite framåtriktad information. Detta 

kan kopplas till försiktighetsskäl (IASB, 2005) då företagen är rädda för att ge en allt för 

positiv bild av sig själva som senare visar sig inte stämma. I likhet med Ihres yttrande säger 

Banksson att Storbanken ibland kan ge framåtriktad information i kvalitativa termer. 

Storbanken nämner även de stora svängningar som finns på marknaden som ett problem om 

prognoser skulle publiceras. Trots att Banksson säger att Storbanken ibland ger framåtriktad 

information i kvalitativa termer så är den enda rubriceringen de publicerar ledningens planer, 

vilka endast beskrivs i liten utsträckning. Som nämnt tidigare är framåtriktad information, 

beskriven i enbart kvalitativa termer, ett lämpligt sätt att skapa verifierbarhet i informationen 

företaget publicerar. I sin senaste årsredovisning har SKF endast publicerat framåtriktad 

information i form av riskhantering samt känslighetsanalys. Björk säger dock att SKF 

publicerar framåtriktad information som sträcker sig över det kommande kvartalet, vilket 

alltså inte stämmer med den senaste årsredovisningen . Det positiva med dessa företag är att 

de har en tanke med publiceringen av framåtriktad informationen, men tyvärr så syns det inte 

i deras årsredovisningar. Det är viktigt att ledningen kommunicerar ut företagets framtida 

inriktning (IASB, 2009), något som Storbanken och SKF inte lyckas med. Kanske bör de 

fundera över om företagets ansvar gentemot mottagaren uppfylls, i den ömsesidiga relation 

som redovisningsskyldigheten syftar till.  

 

Det finns en stor skillnad mellan de olika kategorierna. Företagen i Kategori 1 har tydligare 

riktlinjer för hur de ska hantera framåtriktad information och deras arbetssätt gör att de inte 

publicerar sådan information som kan skada företaget. De publicerar mycket framåtriktad 

information och då har de gjort en bedömning att det finns en nytta i att publicera den 

informationen. Företagen i Kategori 2 är relativt generösa med den framåtriktade 
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informationen men skillnaden gentemot företagen i Kategori 1 är att de inte har samma 

tankegångar när det handlar om vilken information som ger nytta för mottagarna. Här är alltså 

den stora skillnaden företagen i Kategori 2 inte använder avvägningar så som företagen i 

Kategori 1 gör. Företagen i Kategori 3 redovisar endast ett fåtal rubriceringar. Här är 

dilemmat att de har en tanke med publiceringen av den framåtriktade informationen men att 

de ändå inte lyckas publicera den i årsredovisningen.  

5.4 Försiktighet kring publicering 

Genom att oövervägt publicera frivillig information riskerar ett företag att avslöja för mycket 

vilket kan leda till att konkurrenterna får fördelar. Samtidigt vill mottagaren ha så mycket 

information som möjligt av företaget (FASB, 2001). Kategori 1, Detaljisten och SSAB, har 

samma syn när det handlar om balansgången mellan att ge investerare information men inte 

ge konkurrenterna några fördelar. Ihre säger att om SSAB sätter sin långsiktiga lönsamhet 

främst, och om de inte ger konkurrenterna några fördelar, så kommer det även gynna 

företagets aktieägare och investerare. Detaljsson påpekar samma sak, att om Detaljisten ger 

konkurrenterna ett övertag genom publicering av information påverkar det företaget och 

investerare negativt. FASB (2001) skriver att ett företag ska överväga om informationen de 

publicerar påverkar konkurrenssituationen negativt. Om risken för försämrad 

konkurrenssituation överstiger den nytta publiceringen av informationen ger, ska företaget 

undvika publicering. Detaljisten och SSAB tar hänsyn till detta när de anser att det viktigaste 

är att inte ge konkurrenterna några fördelar. Det är väldigt intressant det de säger om 

kopplingen mellan att konkurrenternas vinst är aktieägarnas förlust. Ijiri (1983) påtalar detta 

då mer information inte nödvändigtvis är bättre om informationen riskerar att vara till 

företagets nackdel i en konkurrenssituation. Det handlar återigen om den ömsesidiga 

relationen i redovisningsskyldigheten, det ska finnas en balans i relationen mellan rapportören 

och mottagaren.  

 

Enligt Lannebo försöker Hakon Invest, i Kategori 2, att vara så transparenta som möjligt för 

att underlätta förståelsen. Den information där avvägning av konkurrensskäl görs är den om 

bland annat vissa nyckeltal, kampanjer samt centrala pågående projekt. Här finns vissa 

likheter med företagen i Kategori 1, Hakon Invest bedömer att det finns information som inte 

ska publiceras. Som diskuteras i föregående stycke ska företagen överväga om informationen 

de publicerar påverkar konkurrenssituationen negativt (FASB, 2001), vilket Hakon Invest tar 

hänsyn till inom vissa områden. Skillnaden mot företagen i Kategori 1 är att Hakon Invests 
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utgångspunkt ät att vara så transparenta som möjligt. Hakon Invest ger intryck av att ha en 

balansgång, mycket information publiceras vilket är viktigt för mottagaren samtidigt som 

avvägningar görs vid några specifika områden som kan påverka företaget negativt. IT-bolaget 

har en process vid informationsgivningen men ITsson vill inte uttala sig mer specifikt om 

konkurrensproblemet.  

 

Banksson, i Kategori 3, menar att Storbankens utgångspunkt är att vara så transparent som 

möjligt och att problemet med att ge konkurrenter fördelar relativt sällan uppkommer. 

Storbanken försöker motsvara mottagarens önskemål om mycket information och det gynnar 

redovisningsskyldighetsrelationen men samtidigt så finns det enligt Ijiri (1975) en 

intressekonflikt mellan rapportören och mottagaren som handlar om hur mycket information 

som ska lämnas ut. Redovisningsskyldighet syftar till att vara ett rättvist system av 

informationsflöde mellan rapportören och mottagaren (Ijiri, 1983). Storbanken uppfattar att 

konkurrensproblemen sällan uppstår, frågan är om det verkligen är så i deras fall eller om de 

inte ser de problem som kan finnas gällande detta. Och skapar verkligen Storbanken en jämlik 

relation som gynnar både rapportören och mottagaren när de så tydligt fokuserar på 

mottagarens önskemål om transparens. Björk nämner en annan syn, om informationen finns 

tillgänglig för konkurrenterna genom andra kanaler kan SKF publicera samma information i 

sin årsredovisning. Återigen så kanske inte SKF ser de problem som finns gällande 

konkurrenssituationen eller så är Björks bedömning att nästan all information finns tillgänglig 

för konkurrenterna. Att SKF väljer att publicera den informationen som konkurrenterna redan 

har kännedom om gör att mottagaren inte mister tillgång till viktig information. Företaget har 

ett externt ansvar gentemot mottagaren, rapportören är redovisningsskyldig mot mottagaren 

(Mulgan, 2000).  

 

De skillnader som finns här är de mellan Kategori 1 och Kategori 3. Företagen i Kategori 1 

har samma riktlinjer vid hantering av konkurrensproblemet, att inte gynna konkurrenter 

gynnar i slutändan även aktieägare. De har även ett tankesätt kring vilka avvägningar som bör 

göras. Företagen i Kategori 3 gör inte på samma sätt som Kategori 1 några avvägningar 

gällande vilken information som kan eller inte kan publiceras. Det finns risk för att de 

redovisar för mycket information som kan påverka företaget negativt. Hakon Invest, i 

Kategori 2, befinner sig mellan dessa kategorier. De gör avvägningar liknande de företagen i 

Kategori 1 gör gällande vilken information som kan publiceras. Samtidigt har Hakon Invest 

samma utgångspunkt, att vara så transparenta som möjligt, som Kategori 3.  
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5.5 Påtryckningar utifrån 

Ledningen och aktieägarna har olika perspektiv på ekonomiska beslut, aktieägarna vill ha en 

objektiv rapportering där korrekt information ska rapporteras så snart som möjligt, medan 

ledningen vill rapportera information som ger nytta till dem själva (Findlay & Whitmore, 

1974). I Kategori 1 tar båda företagen, SSAB och Detaljisten, hänsyn till aktieägarnas krav på 

insyn när de utformar sina årsredovisningar. SSAB påtalar vikten av att tillgodose alla 

gruppers kravställning genom att anpassa texten både till en mindre aktieägare med lägre 

ekonomiska kunskaper och till en professionell investerare som efterfrågar mycket finansiell 

information. Just de skriftliga delarna av årsredovisningen är enklare att förstå än svårtolkade 

siffror (Poe, 1994). Det är till SSABs fördel att de arbetar med att vända sig till alla 

målgrupper och anpassa årsredovisningen efter de olika krav som finns. Detaljisten fokuserar 

enligt Detaljsson på investerarnas önskan om en utförligt beskriven strategi, då strategin kan 

vara den viktigaste faktorn för att göra investerarna benägna att investera i företaget. Mulgan 

(2000) poängterar att ledningen ska agera efter mottagarens behov och önskemål. Detta gör 

Detaljisten då de i årsredovisningen fokuserar på strategin, som är något mottagaren särskilt 

efterfrågar.  

 

I Kategori 2 nämner Lannebo de lagliga kraven som den största påverkan på utformandet av 

årsredovisningen. Men Hakon Invest blir även påverkade av aktieägare och analytiker, det 

handlar om en balansgång. Ledningens intresse måste samordnas med aktieägarnas 

(Hamberg, 2001) och detta är något Hakon Invest försöker beskriva med balansgången. Att de 

har en balansgång är bra, så som tidigare nämnts ska det vara ett rättvist system av 

informationsflöde mellan rapportören och mottagaren för att skapa en ömsesidig relation. 

Hamberg (2001) nämner även att ledningen har en begränsad handlingsfrihet. Även om 

Hakon Invest är lyhörda mot mottagarna, poängterar de att de är begränsade av de lagliga 

kraven vid utformandet av årsredovisningen. IT-bolaget, precis som SSAB, vill inte begränsa 

sin målgrupp till enbart aktieägare enligt ITsson, utan försöker även beskriva företagets 

verksamhet för andra intressenter exempelvis potentiella aktieägare och anställda. Det är 

positivt att IT-bolaget vänder sig till flera målgrupper när de utformar årsredovisningen, men 

det är ändå till sist aktieägarna som vid missnöje kan avsätta ledningen (Hamberg, 2001). 

Därför är det viktigt att IT-bolagets ledning försöker anpassa årsredovisningen delvis till 

aktieägarnas krav.  
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SKF i Kategori 3 påverkas framförallt av de regler och riktlinjer som finns på utformandet av 

årsredovisningen, de vill att beskrivningen av företaget är så ärlig som möjligt. SKF nämner 

inte att de påverkas av aktieägarnas krav. Men påverkas borde de göra då Hamberg (2001) 

menar att aktieägarnas roll har förändrats och att de i större utsträckning har fått inflytande på 

ledningen. Det kan finnas en risk att inte ta hänsyn till aktieägarnas krav då relationen kan 

försämras. Att SKF har som avsikt att vara verklighetstrogen i beskrivningen av företaget är 

positivt och därmed är informationen objektiv på det sätt Ijiri (1983) beskriver. Banksson 

poängterar att Storbanken är ett ägarstyrt företag, och därför försöker de i så hög grad som 

möjligt tillfredsställa aktieägarnas informationskrav. Här poängterar Banksson det Hamberg 

(2001) säger, att ledningens intressen måste samordnas med aktieägarnas för att aktieägarna 

inte ska bli missnöjda.  

 

Här finns det ingen tydlig skillnad mellan kategorierna, alla företag förutom SKF påpekar att 

de påverkas av aktieägarnas krav. Däremot kan likheter hittas utanför kategorierna. Både 

SSAB och IT-bolaget säger att det inte endast påverkas av aktieägarna utan tar hänsyn till alla 

målgrupper vid utformandet av årsredovisningen. Detaljisten och Storbanken fokuserar 

framförallt på en målgrupp, investerare respektive aktieägare. Hakon Invest och SKF nämner 

att de lagliga kraven har störst inflytande på företagen när de utformar sina årsredovisningar.  
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6. Slutsats  

 

1. Vilka motiv finns för ledningen att redovisa frivillig information i årsredovisningen? 

I studien har det framkommit flera motiv till att redovisa frivillig information, det finns några 

mindre tydliga skillnader mellan kategorierna. Att stärka företagets varumärke framhåller fem 

företag som ett viktigt motiv, detta eftersom ett starkt varumärke är av högsta vikt för att 

kunna attrahera intressenter och kunder. Ett motiv som Kategori 2 nämner är att öka 

förståelsen för företaget, genom att öka förståelsen skapar företaget en relation med 

intressenterna vilket gynnar företaget. Kategori 1, som har redovisat flest antal rubriceringar 

av frivillig information, har olika motiv. I ett av företagen vill ledningen med den frivilliga 

informationen inte bara tillfredsställa en intressentgrupp utan de vänder sig till en bredare 

målgrupp eftersom företaget har ett ansvar gentemot flera intressentgrupper. Kategori 3, som 

redovisat minst antal rubriceringar av frivillig information, skiljer sig från de övriga 

kategorierna då de inte ger något konkret motiv utan bara talar om sin inställning till 

redovisning.  

 

2. Hur hanterar ledningen osäkerheten vid redovisningen av framåtriktad information? 

I den andra frågeställningen finns det tydliga skillnader mellan kategorierna. Kategori 1 har 

riktlinjer för hur de hanterar osäkerheten med den framåtriktade informationen. De hanterar 

osäkerheten genom att väga nyttan för företaget mot nyttan för mottagaren med publiceringen, 

ledningen behöver också göra en avvägning av vilken information som är tillräckligt säker för 

att kunna publiceras. Ett annat sätt är att endast publicera kvalitativ information om framtiden, 

detta för att slippa revideringar som kvantitativa termer oftast medför. Genom att undvika 

revideringar skapas verifierbarhet i informationen och därmed ökar företagets trovärdighet. 

Skillnaden mellan Kategori 1 och Kategori 2 är att den sistnämnda inte har tydliga riktlinjer 

för hur den framåtriktade informationen ska hanteras men de publicerar i likhet med Kategori 

1 mycket framåtriktad information. Kategori 3 publicerar väldigt lite framåtriktad 

information, detta av försiktighetsskäl. 

Kapitlet behandlar de slutsatser som studien bidrar med. Kapitlet struktureras efter studiens 

fyra frågeställningar som presenteras i det första kapitlet. Slutsatsen utgår från vilka 

skillnader och samband som finns mellan kategorierna samt hur och varför ledningen 

hanterar de problem som finns med frivillig information.  
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3. Hur försiktig är ledningen vid publicering av konkurrenskänslig frivillig information? 

Det finns två aspekter som skiljer Kategori 1 från Kategori 3 på denna frågeställning, 

Kategori 2 har anammat delar från de andra två kategoriernas synsätt. Kategori 1 är väldigt 

aktsamma med information som kan gynna konkurrenterna. Deras tankesätt är att om 

konkurrenterna får någon fördel genom publicerad information så kommer det även att 

missgynna aktieägare och investerare. Om informationen påverkar företaget negativt så ska 

informationen inte publiceras, mer information är inte nödvändigtvis bättre. Kategori 3 har 

som utgångspunkt att vara så transparenta som möjligt och påpekar att konkurrensfrågan 

oftast inte är något problem. Om det inte finns några konkurrensproblem kan företagen i 

Kategori 3 stärka relationen till intressenterna genom att tydligt fokusera på deras önskemål 

om transparens.  

 

4. Hur påverkas ledningens handlingsfrihet av aktieägarnas krav på transparens? 

Under denna frågeställning finns det inga tydliga skillnader och likheter mellan kategorierna, 

men däremot mellan företagen. Fem företag påverkas av aktieägarnas krav vid utformandet av 

årsredovisningen men två företag nämner att det även finns fler grupper som ledningen 

anpassar årsredovisningen efter. Ett exempel är att årsredovisningen ska kunna läsas av både 

en mindre aktieägare utan ekonomiska kunskaper och av en professionell investerare som 

efterfrågar mycket finansiell information. Två företag påpekar att de till störst del påverkas av 

de lagliga kraven vid utformandet av årsredovisningen, aktieägarnas krav kommer därefter. 

Aktieägarna begränsar ledningens handlingsfrihet, då de vid missnöje har möjlighet att avsätta 

ledningen. Detta gör att ledningens och aktieägarnas intressen måste samordnas och därför 

ska ledningen hitta en balans där båda parternas intressen tillgodoses. 
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7. Slutdiskussion 

 

7.1 Reflektioner 
Under studiens gång har en saknad av konkreta exempel från företagen upplevts. Exempelvis 

hade det varit intressant om respondenterna hade gett konkreta exempel på vilken 

framåtriktad information som är för osäker för att publicera eller hur ledningarna mer konkret 

hanterar information som är extra känslig av konkurrensskäl. Med dagens sekretess är det 

osäkert om något företag hade varit villiga att ge sådana konkreta exempel, det kunde kanske 

skett genom en djupare studie med mer ingående intervjuer. Studiens resultat har därför mer 

handlat om ledningens tankar kring de problem som finns med frivillig information och när 

vissa avvägningar måste göras. Begreppet frivillig information är väldigt brett och resultatet 

skulle kunna appliceras på all information som företaget publicerar, inte bara i 

årsredovisningen. Men det handlar fortfarande om information som företagen frivilligt väljer 

att redovisa. 

 

I empirin har några respondenter en mer framträdande roll, detta på grund av att de varit mer 

frispråkiga under intervjuerna och själva fört intervjuerna framåt. Författarna har inte 

medveten valt vilka respondenter som ska ha en framträdande roll i empirin, utan det beror på 

respondenternas öppenhet och tidigare erfarenhet. Det optimala skulle varit om alla 

respondenter varit öppna under intervjuerna, detta för att lättare kunna jämföra 

respondenternas svar med varandra. 

 

Denna studie borde vara intressant för flera målgrupper. Utomstående, så som student eller 

aktieägare, får med denna studie en inblick i hur ledningen hanterar redovisningen av frivillig 

information och hur det kan påverka dem. På motsvarande sätt bör ett företags ledning finna 

det intressant att få veta hur andra ledningar arbetar med de problem som finns med frivillig 

information, för att kunna förbättra sitt eget arbetssätt kring dessa problem. 

 

I detta kapitel presenteras de tankar och reflektioner som uppstått under arbetet med studien. 

Det handlar om saknad av konkreta exempel från företagen, att vissa respondenterna har en 

mer framträdande roll i empirin samt vilka användningsområden studien har. I slutet av 

kapitlet ges förslag till vidare forskning som är relaterade till denna studie.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att göra en studie som baseras på alla företag på Large Cap och 

jämföra hur de redovisar frivillig information. En kategorisering av alla Large Cap-noterade 

företag skulle kunna ge en generaliserbar studie. Empirin i en sådan studie skulle endast 

baseras på företagens årsredovisningar. Här finns även möjligheten att göra en historisk 

studie, att se hur redovisningen av frivillig information har utvecklats under åren. 

 

En annan infallsvinkel som vore intressant är att ta in fler perspektiv, exempelvis 

intressenternas. Då skulle studien mer beröra hur intressenterna kan påverka företagens 

redovisning av frivillig information och vilken information som intressenterna tycker är viktig 

att få ta del av. Genom att intervjua olika respondenter, exempelvis aktieägare och 

professionella investerare, skulle studien bli djupare.   
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Uppsatsens syfte är att beskriva vilken frivillig information företag redovisar i sina 

årsredovisningar samt utifrån en kategorisering av detta analysera de samband och skillnader 

som finns mellan olika ledningars syn på frivillig information. Frivillig information är den 

information i årsredovisningen som inte är lagstadgad. De delar av den frivilliga 

informationen som tas upp i uppsatsen är VD-ordet, framåtriktad information, nyckeltal, 

bakgrundsinformation om företaget, information om ledningen och aktieägarna samt 

hållbarhetsredovisning. Det är viktigt att poängtera att det är den frivilliga informationen i 

årsredovisningen som vår uppsats behandlar. Detta ska ni utgå ifrån när ni svarar på frågorna. 

1. Ditt namn? 

2. Din utbildning? 

3. Befattning på företaget? 

4. Hur länge har ni arbetat på företaget och i den befattningen? 

 

5. Vilka motiv finns till att publicera frivillig information i årsredovisningen? 

6. Vilken är för er den viktigaste frivilliga information att publicera? 

7. Vilken frivillig information vill ni undvika att publicera? Vilka skäl finns i sådana fall 

till detta? 

8. Hur går ledningens tankar gällande avvägningen av vilken information de publicerar 

när det handlar om att vara öppen mot investerare men ändå inte ge fördelar till 

konkurrenterna?  

9. På vilket sätt påverkas ni av aktieägarnas krav på insyn i företaget när ni utformar 

årsredovisningen? 

10. Vilken avvägning gör ni kring publiceringen den framåtriktade informationen, när det 

finns osäkerhet kring utfallet?  

11. När är den framåtriktade informationen allt för osäker för att publicera? 

12. Hur mycket tror ni att företagets varumärke stärks när ni publicerar frivillig 

information i årsredovisningen? 

13. Är det något annat kring frivillig information som ni skulle vilja lyfta fram? 

14. Slutligen, får vi publicera ditt och företagets namn i uppsatsen? 

Försök att svara så utförligt som möjligt och ta hjälp av kollegor vid behov. Om det är någon 

av frågorna som är oklar vänligen kontakta oss för närmare förklaring. Eventuellt kommer vi 

att behöva ställa några följdfrågor.  


