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Sammanfattning 

 

Att bygga legitimitet i en värld av förändring – En studie av hur företag kan hantera en 

ny standard för intäktsredovisning 

 

Författare: Camilla Boström och Johanna Kallentoft 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Linköpings universitet 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), 2013. 

Handledare: Simon Lundh 

 

Sammanfattning 

Intäkter är ett stort och viktigt område inom redovisning. Redovisningen av intäkter är i 

många fall problematisk eftersom intäkterna behandlas annorlunda i olika standarder och i 

olika delar av världen. International Accounting Standards Board (IASB) och Financial 

Accounting Standards Board (FASB) arbetar sedan 2002 med ett harmoniseringsprojekt som 

syftar till att ta fram en heltäckande standard för intäkter som ska kunna appliceras 

internationellt. Utkast till den nya standarden har presenterats av IASB, vilket har fått många 

reaktioner från olika företag i olika branscher. Den del av standarden som fått mest kritik från 

företagen är den ökade mängden tilläggsupplysningar som kommer krävas i företagens 

finansiella rapporter. Standarden kommer bli obligatorisk för företag inom Europeiska 

Unionen (EU) och dess införande planeras i dagsläget till 2015. 

 

Samtidigt som företagen måste följa lagar och standarder i sin redovisning måste de också 

förhålla sig till sina intressenter och deras krav på företagen och de finansiella rapporterna. 

Det finns olika typer av intressenter och deras krav kan skilja sig beroende på vem 

intressenten är. Ett företags förmåga att tillmötesgå intressenterna och deras krav påverkar 

intressenternas syn på företaget och därmed företagets legitimitet.  

 

I uppsatsen undersöker vi vad företag anser om de ökade kraven på tilläggsupplysningar som 

den nya standarden för intäktsredovisning innebär och om detta kan komma att påverka 

företagens legitimitet.  

 

Resultatet av undersökningen visar att de representerade företagen anser att den nya 

standarden för intäktsredovisning kommer att få en begränsad effekt på deras legitimitet. 

Företagen anser att de ökade krav på tilläggsupplysningar som standarden innebär är den del 

av standarden som skulle kunna påverka legitimiteten mest, bland annat på grund av dess 

påverkan på de finansiella rapporternas kvalitativa egenskaper. 

 

Nyckelord: intäkt, redovisningsstandard, harmoniseringsprojekt, intressentteori, 

legitimitetsteori 
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Building legitimacy in a world of change – A study of how companies can handle a new 

standard for revenues 
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Department of Management and Engineering, 2013. 

Supervisor: Simon Lundh 

 

Abstract 

Accounting for revenues is both a big and important issue. The procedure is often difficult 

because of the many different ways in which revenue can be treated in different accounting 

standards and by different countries around the world. The International Accounting 

Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB) have been 

working together since 2002 on harmonizing their accounting standards concerning revenues. 

Their ambition is one complete standard for revenues that could be applied by companies in 

countries worldwide. IASB has presented an exposure draft to the new standard which 

received many reactions from different companies in different industries. Most of the 

criticism has been directed to the increased amount of disclosures in the companies’ financial 

reports. The new standard for revenues will be mandatory for companies in the European 

Union (EU) and is planned to be introduced in 2015. 

 

While companies need to adapt to accounting rules and standards they also have to relate to 

their stakeholders and the stakeholders’ demands and expectations on the companies and their 

financial reports. There are different types of stakeholders and their expectations can vary 

depending on who they are. A company’s ability to satisfy their stakeholders’ expectations 

affect the stakeholders’ view on the company and thereby the company’s legitimacy. 

 

In our essay we study companies’ opinions towards the increased amount of disclosures that 

the new standard for revenues requires and if this can affect the companies’ legitimacy. 

 

The result of the study shows that the opinion of the companies represented is that the new 

accounting standard for revenues will have limited effect on their legitimacy. The companies 

consider the increased amount of disclosures that the new standard requires as the part of the 

standard that could have the biggest effect on their legitimacy, for example through the 

disclosures’ impact on their financial report’s qualitative characteristics. 

 

Key words: revenue, accounting standard, harmonization project, stakeholder theory, 

legitimacy theory 
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Förord 
 

I första hand vill vi rikta ett stort tack till de respondenter och företag som ställt upp med 

intervjuer med öppenhet och kunskap. Detta utgör en värdefull grund i uppsatsen. Dessutom 

vill vi tacka vår handledare Simon Lundh för stöd och hjälp i form av betydelsefulla råd under 

uppsatsens process. Slutligen riktar vi ett tack till de personer som läst och kommenterat 

uppsatsen under arbetets gång.  

 

Uppsatsarbetet har stundtals varit utmanande men också lärorikt. De kunskaper som 

uppsatsen givit oss och de erfarenheter vi upplevt kommer vi i framtiden bära med oss.  

 

 

Tack! 

 

Linköping, den 29 maj 2013  

 

 

Camilla Boström Johanna Kallentoft 

 

 

______________  _______________                             
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Förkortningar och ordlista 

 

ED Exposure Draft 

EU  Europeiska Unionen 

FASB   Financial Accounting Standards Board 

GRI Global Reporting Initiative 

IAS International Accounting Standards 

IASB   International Accounting Standards Board 

IASC   International Accounting Standards Committee 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

NRG Näringslivets Redovisningsgrupp 

RFR Rådet för finansiell rapportering 

US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles 

 

 

Exposure Draft (ED) 

Enligt IFRS Foundation (2013a) är en exposure draft ett utkast till en ny standard som 

presenteras i form av en föreslagen standard. 

 

Finansiella rapporter  

Enligt IASB:s (2011) Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter består de 

finansiella rapporterna av balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter. Dessa 

ska ges ut minst en gång per år och benämns exempelvis årsredovisning.  

 

Produkt   

Något som är tillverkat av människor, vilket kan vara både en vara eller tjänst, i exempelvis 

en fabrik. (Nationalencyklopedin, 2013)  

 

Volatilitet 

Prisernas rörlighet på finansiella marknader. Exempelvis innebär hög volatilitet att priserna 

skiftar mer än normalt. (Nationalencyklopedin, 2013) 
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1. Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet presenterar vi bakgrunden till vårt problem för att sedan fördjupa oss 

genom problematisering som sedan utmynnar i ett syfte med tillhörande frågeställningar. 

Vidare beskriver vi målgrupp, avgränsningar och slutligen vårt bidrag inom ämnet. 

  

 

1.1. Bakgrund 
Nygaard (2002b) skriver att inget företag är självförsörjande, utan det krävs en rad olika 

resurser som kapital, medarbetare och råvaror för att en verksamhet ska fungera. Samtidigt 

måste företag samverka med dess olika intressenter, vilka består av användarna av företagens 

finansiella rapporter. Dessa kan till exempel utgöras av kunder eller aktieägare. Intressenterna 

har skilda krav som de ställer på företaget och vilka kraven är beror på vem intressenten är. 

Exempelvis kan en kund vilja veta att företaget kommer att fortleva medan en kommun där 

företaget är beläget istället kan vara intresserad av möjliga arbetstillfällen till invånarna eller 

de skatteintäkter som företaget genererar. När ett företag lever upp till intressenternas krav 

upprätthåller det också sin legitimitet. Nygaard (2002b) skriver att legitimiteten kan ses som 

en resurs som företaget behöver i sin verksamhet för att fungera. Vidare beskriver Kjær 

(2002) legitimitet som något giltigt och acceptabelt, som beror på vilken situation företaget 

befinner sig i. Abrahamsson (1992) resonerar kring god legitimitet som en faktor som kan öka 

företagets anseende. 

 

Företagen måste även förhålla sig till lagar och standarder i sin redovisning, vilka emellanåt 

ändras, uppdateras eller ersätts. Enligt Deloitte (2012) finns det behov av att gemensamt 

utveckla en omfattande och principbaserad standard gällande området intäkter, och särskilt 

redovisning av långa kundkontrakt. Enligt IFRS Foundation (2013b) ingår en ny standard för 

intäktsredovisning i samarbetet mellan International Accounting Standards Board (IASB) och 

Financial Accounting Standards Board (FASB). Detta projekt innefattar förutom intäkter även 

områden leasing och försäkringsavtal. Processen startade 2002 och har resulterat i ett utkast 

till en ny standard för intäktsredovisning, vilket presenterades 2010. Standarden ska ersätta 

både IAS 11, som behandlar entreprenad- och serviceavtal och IAS 18, som appliceras på 

intäkter. Utkastet till den nya standarden för intäktsredovisning benämns Exposure Draft for 

Revenue from Contracts with Customers. Enligt Anjou (2011) skapade detta förslag starka 

reaktioner och efter nära 1 000 remissbrev om förslag på ändringar och genom otaliga 

uppdateringar och revideringar, utkom 2011 ytterligare ett utkast till en ny standard för 

intäktsredovisning. Målsättningen är att den nya standarden ska träda i kraft i januari 2015.  
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1.2 Problematisering 
Scheja (2012) skriver att företag som tillämpat svenska redovisningsprinciper för att sedan 

övergå till International Financial Reporting Standards (IFRS), kommer att märka 

förändringar i sina finansiella rapporter. Exempelvis kommer årsredovisningens omfattning 

att öka, med i vissa fall upp till 50 procent. Detta gäller främst de tilläggsupplysningar som 

företagen lämnar i sina noter. Enligt Scheja (2012) måste företagen ifrågasätta om 

informationen de lämnar, genom exempelvis de finansiella rapporterna, är relevant för alla 

användare och vid alla tidpunkter när tilläggsupplysningarna ökar. Dessutom ifrågasätter 

Scheja (2012) om den stora mängd information som ges ut istället försvårar för användarna 

istället för att öka de finansiella rapporternas begriplighet. Organisationer som kritiserat 

mängden upplysningskrav i Sverige är FAR:s policygrupp, Rådet för finansiell rapportering 

(RFR) och Näringslivets redovisningsgrupp (NRG) i samband med utkasten till den nya 

standarden för intäktsredovisning.  

 

Enligt Scheja (2012) är IASB en organisation som undersökt tilläggsupplysningar och hur de 

skulle kunna komma att minskas. IASB gav revisionsorganisationer i Nya Zeeland och 

Skottland i uppdrag att ta fram ett förslag på hur antalet tilläggsupplysningar kunde minskas, 

vilket utfördes genom granskning av olika redovisningsstandarder. Uppdraget färdigställdes 

och slutresultatet presenterades i rapporten Losing the excess baggage: Reducing disclosures 

in financial statements to what’s important (The ICAS and The NZICA, 2011). Faktorer som 

diskuterats närmare är definitionen av väsentlig information, att inte ta hänsyn till olika 

intressentgrupper och att väga nytta mot kostnad. Enligt Scheja (2012) minskade längden på 

en av årsredovisningarna med 37 procent när undersökningens resultat tillämpades.  

 

När tilläggsupplysningarna blir för många minskar användbarheten av rapporterna enligt 

Scheja (2012), men samtidigt är det även ett problem för företagen att ta fram all information 

eftersom kostnaden kan överstiga nyttan. Men vad som är en viktig tilläggsupplysning kan se 

olika ut beroende på vem som tillfrågas, exempelvis kommer olika intressenter att ge olika 

svar på vad som är en viktig tilläggsupplysning. Enligt Anjou (2012) innebär den nya 

standarden för redovisning av intäkter betydande förändringar gällande reglerna för 

tilläggsupplysningar i de finansiella rapporterna. Främst gäller detta omfattningen på 

tilläggsupplysningarna i såväl årsredovisning som i delårsrapporter.  

 

Enligt Deegan och Unerman (2011) är tilläggsupplysningar av betydelse för ett företags 

förmåga att uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet, eftersom de visar graden av öppenhet 

gentemot företagets olika intressenter. Nygaard (2002b) skriver att företag i första hand måste 

kunna identifiera sina intressenter för att sedan kunna bemöta deras respektive krav. 

Förmågan att bemöta dessa krav, skriver Deegan och Unerman (2011), speglas i hur företaget 

uppfattas av intressenterna och därmed också i dess legitimitet. Enligt Artsberg (2005) kan 

tilläggsupplysningarna i ett företags finansiella rapporter påverka intressenternas uppfattning 

eftersom den information som ges kan underlätta vid till exempel investeringsbeslut eller 

riskanalys. Enligt Deegan och Unerman (2011) ligger sedan denna uppfattning till grund för, 

och kan därför påverka, företagets legitimitet.   
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1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om företags legitimitet kan komma att påverkas genom 

införandet av en ny standard för intäktsredovisning. För att besvara syftet formulerar vi 

följande frågeställningar: 

 

 vad anser företag om de ökade krav på tilläggsupplysningar som den nya standarden 

innebär? 

 anser företag att införandet av en ny standard för intäktsredovisning kommer att 

påverka deras legitimitet? 

 

1.4. Uppsatsens bidrag 
För att säkerställa att vår uppsats utgör ett bidrag har vi undersökt vad det sedan tidigare 

gjorts studier om. Vid sökning på ämnet legitimitet i databaser, som till exempel Scopus och 

Business Source Premier, behandlar resultaten till stor del etiska aspekter av redovisningen. 

Enligt GRI (Global Reporting Initiative, 2006) innebär detta främst hållbarhetsredovisning, 

där bland annat faktorer som miljöpåverkan och personalansvar ingår. Vad vi däremot 

saknade var hur legitimiteten kan komma att påverkas av införandet av en ny 

redovisningsstandard generellt. Eftersom vår uppsats är inriktad på införandet av en ny 

standard för intäktsredovisning hoppas vi kunna ge exempel på hur företags legitimitet kan 

påverkas av införandet av nya redovisningsstandarder. Detta kan därför utgöra uppsatsens 

bidrag.  

 

1.5. Målgrupp 
Uppsatsens målgrupp är i första hand företag som berörs av ändrade redovisningsstandarder 

och som dessutom är intresserade av hur legitimiteten skulle kunna påverkas av detta. Vidare 

består målgruppen av de företag som representeras i de intervjuer som genomförs. I ett större 

perspektiv kan även normgivare tänkas ha nytta av denna information eftersom de får en 

praktisk anknytning till hur nya redovisningsstandarder generellt kan påverka företag och 

deras intressenter.  

 

1.6. Avgränsningar 
Uppsatsen är inriktad på hur företag kan påverkas av införandet av en ny standard för 

intäktsredovisning. För att få det djup vi önskar och även kunna förankra oss i ett problem har 

vi gjort avgränsningar. Enligt IFRS Foundation (2013b) ingår den nya standarden för 

intäktsredovisning i en harmonisering mellan IASB och FASB. Uppsatsens huvudsakliga 

avgränsning utgörs därför av denna standard, som genom detta kan utgöra ett exempel. Vi har 

valt att koncentrera uppsatsen på svenska börsnoterade företag på grund av att dessa kommer 

beröras av den nya standarden, eftersom de redovisar enligt IFRS. Den nya standardens ökade 

krav på tilläggsupplysningar i de finansiella rapporterna utgör den del av standarden som vi 

anser kan påverka ett företags legitimitet mest, varför denna vinkling är den vi valt att 

fokusera på.  
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1.7. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Inledningen behandlar uppsatsens syfte och 

frågeställningar utifrån bakgrund och problematisering. I metodkapitlet fokuserar vi på hur på 

data i det empiriska materialet samlats in och även hur uppsatsarbetet genomförts. Den 

teoretiska referensramen innehåller de teorier som sedan sammankopplas med det empiriska 

materialet. Det empiriska kapitlet innehåller en sammanfattning av de intervjuer som 

genomförts med våra respondenter och är uppbyggt på samma sätt som teorikapitlet. Teori- 

och empirikapitlet ligger till grund för analyskapitlet där jämförelser mellan dessa sker. I 

slutsatsen besvaras frågeställningarna och syftet uppfylls.  

 

 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition 

 

 

 

  

1 
• Inledning 

2 
• Metod 

3 
• Teoretisk referensram 

4 
• Empiri 

5 
• Analys 

6 
• Slutsats 



 

 

 

 

5 

2. Metod 
 

 

I detta kapitel presenterar vi vårt val av metod för att sedan redogöra för urvalet av 

respondenter och företag till det empiriska materialet. Vidare beskrivs hur det empiriska 

materialet har samlats in. Därefter avslutas kapitlet med en metoddiskussion.  

 

 

2.1. Val av metod 
Utgångspunkten i vår uppsats bygger på kvalitativ forskningsansats, som enligt Bryman och 

Bell (2005) kännetecknas av att fokus ligger på ord istället för siffror. Detta kommer till 

uttryck genom att empirin bygger på kvalitativa intervjuer där ett visst tolkningsutrymme 

finns och där intervjufrågorna anpassas efter respondenterna. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) syftar kvalitativa studier till att ge mer fördjupad kunskap än vad kvantitativa studier 

gör. De hävdar också att det inte finns någon universell kvalitativ metod som passar i alla 

studier. Istället måste forskaren tillämpa en helhetssyn över området, vilket innebär både 

flexibilitet och reflekterande eftersom området ständigt förändras under processen.  

 

I vårt arbete att koppla samman teori och empiri har vi valt en deduktiv ansats, som enligt 

Patel och Davidsson (2003) innebär att slutsatser dras från en teoretisk utgångspunkt för att 

sedan prövas i empirin. Den teoretiska utgångspunkten i vår uppsats är intressent- och 

legitimitetsteorin som har format vårt syfte. Detta prövas sedan genom det empiriska 

materialet där vi tillämpar dessa teorier vid ett antal kvalitativa intervjuer. 

 

2.2. Urval 
Vi har valt att intervjua fyra respondenter som representerar olika synsätt. Företagen som 

respondenterna arbetar på är börsnoterade och redovisar enligt IFRS, vilket innebär att de 

kommer redovisa enligt den nya standarden för intäktsredovisning. Det initiala urvalet bestod 

av ett företag där respondenten själv ansåg att området intäkter var viktigt att diskutera, varför 

vi valde att först intervjua denne personligen. Efter detta valde vi att kontakta företag som har 

kontor inom rimligt avstånd och på grund av detta kunde vi genomföra ytterligare en intervju 

personligen. Bryman och Bell (2005) kallar detta tillvägagångssätt för bekvämlighetsurval. 

De resterande två intervjuerna genomfördes per telefon, på grund av både vår och 

respondenternas begränsade tidsram.  

 

Vid urvalet av respondenter har vi inte tänkt på kvantiteten utan vi har eftersträvat kontakt 

med lämpliga personer. Enligt Jacobsen (2002) eftersträvas unika och speciella fall vid 

kvalitativa metoder, istället för generaliserbara urval. Respondenterna arbetar exempelvis som 

ansvariga för ekonomiavdelningar, med frågor som rör redovisning eller har erfarenhet inom 

revision. Vissa av respondenterna är medlemmar i NRG, som enligt respondenterna 
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kontinuerligt diskuterar redovisningsfrågor och som även skickat remissvar till IASB gällande 

den nya standarden för intäktsredovisning.  

 

 

Bell (2006) framhåller att tidsramen påverkar hur många respondenter som ingår i en 

undersökning och därför måste urval göras. Jacobsen (2002) skriver vidare att intervjuer med 

en kvalitativ metod inte kan undersöka en stor grupp med respondenter, då insamlat material 

tar lång tid att bearbeta. Materialet som samlas in är ofta omfattande, både vad gäller detaljer 

och upplysningar. Att analysera en stor mängd material går inte att göra på ett rimligt sätt 

enligt Jacobsen (2002). Kvale (1997) kallar detta scenario tusensidorsfrågan: 

 

Hur ska jag hitta en metod för analysen av de tusen sidor intervjuutskrifter som jag samlat 

ihop? (s. 161) 

 

2.3. Genomförande 
Eftersom vår ansats är kvalitativ valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Vi började med 

att per e-post kontakta de företag som vi valt ut genom ett introduktionsbrev, vilket kan läsas i 

Bilaga 1. I detta presenterades uppsatsens ämne och inriktning. Introduktionsbrevet innehöll 

en förfrågan om att medverka under en kortare intervju. Vi erbjöd även respondenten 

möjlighet till konfidentialitet i den grad som önskades. Enligt Bell (2006) innebär 

konfidentialitet en försäkran om att respondenten inte ska kunna identifieras av uppsatsens 

läsare. Björklund och Paulsson (2003) skriver att konfidentialitet skiljer sig från anonymitet, 

som innebär att inte ens författarna själva vet vem respektive respondent är. 

 

Inför intervjuerna har respondenterna fått möjlighet att se närmare på de frågor som tänkts 

ställas, i form av intervjuguider. Intervjuguiderna finns bifogade i Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4 

och Bilaga 5. Dessa utformades utifrån de frågeställningar som vi avser besvara med 

uppsatsen. Intervjuguiderna utgörs av semistrukturerade intervjufrågor, som enligt Bryman 

och Bell (2005) innebär en flexibel intervjuprocess. Vid denna typ av intervju är intervjuaren 

fri att modifiera frågorna om exempelvis följdfrågor skulle uppstå eller om respondenten 

väljer att uttrycka sig på ett annat sätt än intervjuaren förutsett.  

 

Utformning och formulering är viktiga faktorer när en intervjuguide skrivs enligt Bell (2006). 

Utöver detta använder vi ett språkbruk som gör det begripligt för respondenten. För att inte 

leda in respondenten på svar ska frågorna inte vara ledande och genom att ställa en fråga i 

taget så undviks förvirring. Enligt Bell (2006) gäller det dessutom att få en röd tråd genom 

intervjuguiden för att få en bra övergång mellan frågorna. När frågorna har varit öppna och 

med så få ledande frågor som möjligt har det givit respondenten möjlighet att ge sina egna 

tolkningar. Detta har resulterat i olika svar med olika vinklingar vilket gjort att vi har 

modifierat frågorna efter nya infallsvinklar skriver Olsson och Sörensen (2011). Dock har 

våra huvudfrågor kvarstått genom samtliga intervjuer.  
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Till den första intervjun valde vi att boka ett personligt möte eftersom, som Bryman och Bell 

(2005) påpekar, kroppsspråk och sinnesstämning kan vara svårt att läsa av om intervjun 

genomförs till exempel på telefon eller via e-post. Till de resterande intervjuerna gavs 

respondenterna själva möjligheten att bestämma på vilket sätt intervjun skulle genomföras. 

Detta resulterade i ytterligare en personlig intervju och två telefonintervjuer. Varje respondent 

har tillfrågats om inspelning under intervjun, vilket har godkänts av samtliga. Genom att spela 

in intervjuerna har vi kunnat ge respondenten mer uppmärksamhet, särskilt då anteckningar 

inte har behövts användas i samma utsträckning, vilket är i enighet med vad Bell (2006) 

skriver. Bell (2006) skriver att inspelade intervjuer ska transkriberas. Fördelen med att 

transkribera inspelat material är att arbetet med materialet blir lättöverskådligt och även att 

granskare av rapporten på ett enkelt sätt kan kontrollera uppgiftena. Transkribering 

underlättar även vid användning av citat, eftersom det kan vara svårt att komma ihåg 

ordagrant hur en respondent har svarat.  

 

För att behandla det transkriberade materialet och sammanställa det i empirikapitlet har vi 

använt det Olsson och Sörensen (2011) beskriver som öppen kodning. Efter transkriberingen 

har de centrala punkterna i respondenternas svar kategoriserats och sammanställts för att 

möjliggöra jämförelse och analys. Olsson och Sörensen (2011) föreslår att kodningen av 

svaren sker genom att respondenterna namnges. Även Bryman och Bell (2005) skriver att 

kodning av kvalitativa intervjusvar, efter olika teman som särskiljs i intervjuerna, kan vara ett 

effektivt sätt att analysera det empiriska materialet. Vi har kodat respondenternas svar 

kategoriskt efter de teman som utmärkts utifrån våra frågeställningar men istället för att 

namnge respondenterna har deras svar tilldelats olika färger. På detta sätt har vi tydligt kunnat 

följa de olika svaren i empirikapitlet samtidigt som vi kunnat säkerställa att alla svar finns 

med. Sammanställningen har systematiserats efter de huvudpunkter som speglar innehållet i 

uppsatsen. Detta har givit oss möjlighet att urskilja mönster i respondenternas svar, vilka 

ligger till grund för uppsatsens analys och slutsats. Analyskapitlet utgör en sammanställning 

av empiri och teori där kopplingar dras mellan dessa två kapitel. Detta utmynnar sedan i 

uppsatsens slutsats där vi avser besvara frågeställningarna och slutligen ta ställning till om 

syftet uppfylls. 

 

 

 
 

Figur 2: Uppställning av analysmetod 
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2.4. Metoddiskussion 
Måtten på en uppsats trovärdighet brukar benämnas validitet och reliabilitet, vilket enligt 

Björklund och Paulsson (2003) ska beaktas vid vetenskapliga sammanhang. Bryman (2011) 

skriver dock att validitet och reliabilitet inte utgör en lika viktig grund i kvalitativ metod som 

vid kvantitativa metoder. Trots det används begreppen på liknande sätt men vid kvalitativa 

metoder diskuteras extern och intern validitet respektive reliabilitet. Vid kvantitativa metoder 

uppnås istället validitet och reliabilitet genom mätningar, till exempel genom statistiska 

metoder. Den interna validiteten står för att det mellan referensramen och den empirsiska 

delen ska finnas en bra överensstämmelse. Ett problem med den externa validiteten är hur 

metoderna kan generaliseras så att resultatet blir applicerbart även i andra situationer. Den 

interna reliabiliteten behandlar hur resultaten används och tolkas. Den externa reliabiliteten 

handlar om hur metoderna kan upprepas, vilket kan vara problematiskt vid en kvalitativ 

metod när det är svårt att efterlikna en specifik miljö med olika faktorer som kan påverka ett 

visst svar.   

 

När intervjuguiderna har utformats har vi tänkt på att frågorna ska vara tydliga men inte 

vinklade, vilket är ett sätt enligt Björklund och Paulsson (2003) att öka validiteten. Våra 

respondenter har olika befattningar och bakgrunder vilket innebär att vi har fått olika 

perspektiv på de frågor vi ställt. 

 

Som vi tidigare nämnt ska, enligt Jacobsen (2002), unika och speciella fall eftersträvas vid 

kvalitativa metoder. Detta anses uppfyllt eftersom vi inte prioriterat kvantiteten utan istället 

prioriterat att de respondenter, och de företag de representerar, vi fått kontakt med är lämpliga 

för uppsatsens syfte. Därav har unika och speciella fall bidragit till en djupare diskussion i 

uppsatsen.    

 

Ytterligare en faktor som kan påverka en uppsats trovärdighet är bortfall. Enligt Jacobsen 

(2002) kan bortfallet påverkas genom: 

 

 garanti för anonymitet,  

 kartläggning av undersökningens syfte,  

 användning av belöningar eller  

 frågeformulärets form och längd. 

 

Samtliga respondenter som vi intervjuat har tillfrågats om konfidentialitet. Enligt Bell (2006) 

ska information om detta ske före intervjun då respondenterna som låter sig intervjuas är 

berättigade till hänsyn. Att respondenterna gavs möjlighet till konfidentialitet anser vi 

möjliggjorde en öppnare diskussion. Om detta inte erbjudits är det möjligt att respondenterna 

känt sig begränsade i sina svar. Dessutom har vi vid utformandet av intervjuguiderna anpassat 

antalet frågor till längden på intervjun.   
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3. Teoretisk referensram 
 

 

Utgångspunkten i detta kapitel är en beskrivning av begreppet intäkt, där den nya standarden 

för intäktsredovisning ingår tillsammans med en beskrivning av de redovisningsprinciper som 

gäller idag. Efter detta redogör vi för tilläggsupplysningar och kvalitativa egenskaper. 

Diskussionen övergår sedan till intressent- och legitimitetsteorin.  

 

 

3.1. Intäkter 
Falkman (2010a) skriver att IASB och FASB för närvarande har ett omfattande arbete i och 

med framtagandet av den nya standarden för redovisning av intäkter, eftersom intäkter har 

behandlats olika genom historien. Vid en historisk tillbakablick av hur intäktsbegreppet 

tidigare behandlats har definitionen av begreppet varierat. Under 1990-talet var antagandet 

om en intjäningsprocess mest dominerande. Det gällde då att ta reda på hur en intäkt 

successivt intjänats genom produktens nedlagda kostnader eller färdigställandegrad, genom så 

kallad successiv vinstavräkning. Ett annat sätt att då se på intäkter var att undersöka när en 

verksamhet färdigställt sin produkt och när utflödet av resurser uppstod. Definitionerna har 

vanligtvis utgått från strömmen av produkter i en verksamhet. Ytterligare ett sätt att definiera 

intäkten på har varit genom strömmen av pengar i verksamheten via en ökning av det egna 

kapitalet, bortsett från transaktioner med aktieägarna. I Sverige finns en rad olikheter i hur 

redovisningen av intäkter kan ske då olika standarder kan tolkas på olika sätt. I USA har 

enskilda uttalanden publicerats för att underlätta intäktsredovisningen.  

 

IASB:s (2011) föreställningsram, som även ligger till grund för International Accounting 

Standards (IAS), definierar begreppet intäkt enligt punkt 70 a) som:  

 

En intäkt är en ökning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av 

inbetalningar eller ökning av tillgångars värde, eller minskning av skulders värde med en 

ökning av eget kapital som följd, förutom sådana ökningar av eget kapital som kommer 

av tillskott från ägarna. (s. 21) 

 

Enligt IFRS Foundation (2013b) utgör intäkter en väsentlig faktor för intressenterna vid 

bedömning av dels de finansiella rapporterna, men även vid bedömning av företags prestation 

och framtidsprognoser. 
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3.2. IASB och IFRS 
Enligt Westermark (2005) utgavs de europeiska redovisningsrekommendationerna, som 

betecknas IAS, av International Accounting Standards Committee (IASC). IASC gjordes 

2001 om till IASB, som istället ger ut standarder som benämns IFRS. IASB har sitt säte i 

London och verksamheten beskrivs ofta som öppen, på grund av de sammanträden som hålls 

kontinuerligt och som även intressenterna får ta del av. Enligt Belfrage Carlberg (2008) är 

IASB:s viktigaste uppgift att utveckla IFRS, vilken är en internationell normgivande 

redovisningsstandard. Genom IFRS vill IASB minska skillnaderna i redovisningen mellan 

olika länder och därav öka jämförbarheten. 

 

Enligt Buisman (2007) räknas IFRS och United States Generally Accepted Accounting 

Principles (US GAAP) idag till de två största redovisningsnormerna. Sedan 1970-talet har 

IASB arbetat med att IFRS ska nå den acceptans som den idag har. En rad länder följer IFRS 

idag, däribland Europeiska Unionens (EU:s) medlemsländer. Inom EU är det obligatoriskt för 

börsnoterade företag att följa de standarderna som ges ut av IASB.  

 

3.3. FASB och US GAAP 
Sedan lång tid tillbaka har det funnits en rad nationella redovisningsnormgivare, vilka 

publicerat normer till de företag som finns representerade i det land där normerna utges. En av 

dessa är den amerikanska normgivaren FASB, som enligt Westermark (2005) har störst 

betydelse för utomstående parter och som bildades 1973. FASB ger ut US GAAP, vilka är 

FASB:s redovisningsstandarder. FASB och IASC har sedan 1995 försökt att samföra de båda 

organisationerna för att öka jämförbarheten och främja harmoniseringen av de båda 

normbildarnas regelverk.  

 

3.4. Ny standard för intäktsredovisning 

Anledningen bakom samarbetet mellan IASB och FASB, skriver Aggestam-Pontoppidan 

(2011), är att brister upptäcktes i IASB:s standarder. Främst gällde detta IAS 18 Intäkter och 

IAS 11 Entreprenadavtal, men även de amerikanska standarderna. Bristerna bestod av 

ofullständiga eller otydliga principer för intäktsredovisning. En ny genensam standard för 

intäktsredovisning arbetas idag fram av IASB och FASB. Samarbetet startade 2002 och ett 

utkast publicerades den 24 juni 2010. Fram till den 22 oktober samma år fick alla möjlighet 

att kommentera och lämna synpunkter på utkastet. Enligt Aggestam-Pontoppidan (2011) 

resulterade detta i närmare 1 000 kommentarer, vilket visar att intresset är stort. En gemensam 

standard är betydelsefull för harmoniseringen mellan IASB och FASB.  

 

Enligt IFRS Foundation (2013b) är syftet med framtagandet av den nya standarden att 

förtydliga principerna vid intäktsredovisning från kundkontrakt. Undantagen är leasing, 

finansiella instrument och försäkringsavtal som ingår i andra liknande projekt mellan IASB 

och FASB. Deloitte (2012) skriver dessutom att den nya standarden kommer leda till en 

heltäckande standard, då den riktar sig både till IFRS:s och till US GAAP:s användare. Den 
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ska även bli principbaserad, det vill säga att standarden är utformad enligt vissa 

redovisningsprinciper istället för regler för varje enskild situation. På grund av detta kommer 

standarden mer likna de standarder som IASB tidigare utgivit än de som kommer från FASB. 

Enligt Falkman (2010b) beror detta på att IFRS sedan tidigare är principbaserat och att US 

GAAP är regelbaserat. IFRS Foundation (2013b) identifierar en rad olika huvudmål, vilka de 

hoppas kommer uppnås genom projektet. Dessa är: 

 

 att ta bort inkonsekvenser men även svagheter i de nuvarande systemen och detta ska 

ske genom tydliga principer, 

 att skapa en stabil ram, vilket ska ge ett bättre underlag för att hantera frågor om 

intäktsredovisning, 

 att uppnå förbättrad jämförbarhet mellan exempelvis branscher, geografiska områden 

och kapitalmarknader genom att det finns en modell för redovisning av intäkter och 

 att antalet krav som finns vid framtagandet av de finansiella rapporterna minskar, 

vilket förenklar arbetet.  

 

Enligt Deloitte (2012) publicerades ett omarbetat utkast den 14 november 2011 (ED/2011/6 

Revenue from Contracts with Customers). Till detta utkast gjordes en rad analyser och 

överläggningar vilket resulterade i ändrade detaljer även om huvudprincipen är densamma. 

Enligt Anjou (2011) bestod de ändrade detaljerna av exempelvis underlättande regler 

angående tidpunkten för redovisning av vissa kundkontrakt. Detta gäller främst företag som 

idag redovisar enligt IAS 11 och använder sig av successiv vinstavräkning. IASB publicerade 

ytterligare ett utkast eftersom posten intäkter är av väsentlig betydelse för användarna av de 

finansiella rapporterna. Projektet behandlar när en intäkt ska redovisas i förhållande till 

överföringen av avtalade produkter och dessutom i förhållande till den förväntade mottagna 

motprestationen. Huvudprincipen i de presenterade utkasten består av följande fem steg. 

Dessa är: 

 

1. identifiering av kundkontraktet, 

2. identifiering av vilka prestationsåtagandena är enligt kontraktet, 

3. bestämma transaktionspriset, 

4. allokera transaktionspriset i enighet med prestationsåtagandena och 

5. intäkten ska redovisas när prestationsåtagandena är infriade av företaget. 

 

3.5. Tilläggsupplysningar  

Enligt IASB:s (2011) föreställningsram utgör tilläggsupplysningar en integrerad del i ett 

företags finansiella rapporter. Denna information kan exempelvis ges i rapporternas notsystem 

och kompletterar därigenom de övriga delarna i de finansiella rapporterna. Artsberg (2005) 

delar in tilläggsupplysningarna i två grupper, där den ena består av reglerad information och 

den andra av icke-reglerad. De reglerade tilläggsupplysningarna utgör ett komplement till ett 

företags balans- och resultaträkning då den anses utgöra viktig information för intressenterna. 

Vissa värderingsproblem går dessutom inte att lösa genom redovisning i balans- eller 
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resultaträkning och redovisas därför som tilläggsupplysningar. Detta kan, tillsammans med 

samhällets ökade informationskrav, ligga till grund för att mängden tilläggsupplysningar 

ständigt ökar. Tilläggsupplysningarna redovisas på olika sätt beroende på vilken typ av 

information de innehåller. Exempelvis redovisas kompletterande information i de finansiella 

rapporternas notsystem, där innehållet i resultat- och balansräkningen kan förklaras och 

bedömningsfrågor diskuteras. Vilken information som tilläggsupplysningarna ska innehålla 

och var i de finansiella rapporterna den ska förekomma, beskrivs i olika 

redovisningsrekommendationer och i lagstiftning. Exempelvis kräver både 

Årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 1995:1554) och IASB:s (2011) föreställningsram att 

tilläggsupplysningar ska komplettera ett företags balans- och resultaträkning. Artsberg (2005) 

skriver att tilläggsupplysningarna kan underlätta för läsarna av ett företags finansiella 

rapporter vid bedömning av eventuella risker och möjligheter som kan påverka till exempel 

deras investeringsbeslut.  

 

De icke-reglerade tilläggsupplysningarna fokuserar på de etiska och moraliska 

ställningstaganden som ett företag gör. Enligt Artsberg (2005) har dessa tilläggsupplysningar 

blivit allt viktigare på senare tid, både för företagen och för användarna av deras finansiella 

rapporter. Detta beror främst på användarnas ökade intresse av dessa frågor. Informationen i 

upplysningarna kan till exempel bestå av redovisning av ett företags påverkan på miljön. 

Under 1990-talet skapade denna typ av frågor stor debatt, vilket resulterade i att företagen 

började inkludera detta i sin redovisning. Dock påpekar Artsberg (2005) att företag är mer 

benägna att redovisa de positiva effekter som uppstår till följd av företagets verksamhet, än de 

negativa. Samtidigt är det de företag som påverkar miljön mest, som också har mest utförliga 

tilläggsupplysningarna om sin miljöpåverkan. Exempel på dessa kan vara skogsföretag, 

kraftföretag och kemiföretag. Eftersom denna typ av information är frivillig finns det stora 

skillnader mellan hur olika företag och branscher redovisar informationen. 

Tilläggsupplysningar av denna typ kallas ofta hållbarhetsredovisning, vilket GRI (2006) 

definierar som: 

 

… en bred term, som anses synonym med andra termer som används för att beskriva 

redovisning av ekonomisk, miljömässig och social påverkan. (s. 3) 

 

Enligt GRI (2006) ska såväl positiva som negativa resultat presenteras i 

hållbarhetsredovisningen. Syftet är att den ska ge en rättvisande bild av företagen så att 

bedömning av olika företag, och jämförelse mellan dessa, blir möjlig för intressenterna. 

Hållbarhetsredovisningen kan förutom miljöpåverkan även innehålla bland annat 

organisationens roll i samhället och mänskliga rättigheter.   

  

  



 

 

 

 

13 

3.6. Kvalitativa egenskaper 
Ytterligare en faktor som påverkar intressenternas syn på ett företag är, enligt IASB:s (2011) 

föreställningsram, redovisningens kvalitativa egenskaper. Dessa har till uppgift att göra 

informationen i de finansiella rapporterna användbar för användarna. Begriplighet, 

jämförbarhet, relevans och tillförlitlighet är de fyra viktigaste egenskaperna. 

 

I IASB:s (2011) föreställningsram står angivet att företags finansiella rapporter ska vara 

lättbegripliga för dess användare när de lämnas ut. Dock ställs det två krav på användarna av 

de finansiella rapporterna, vilket är att de antas ha en viss förkunskap angående 

affärsverksamhet, ekonomi och redovisning men även att de ska vara beredda att noggrant 

studera informationen som ges.  

 

Jämförbarheten brukar, enligt Smith (2006), diskuteras som två olika typer. Det ena handlar 

om jämförbarheten mellan företag och det andra om jämförbarheten över olika tidsperioder 

inom samma företag. Att som användare av ett företags finansiella rapporter kunna jämföra 

två olika företag ökar exempelvis möjligheten att jämföra företagen genom deras finansiella 

information. Detta kan innebära en möjlighet att undersöka vilket företag som haft bäst 

lönsamhet. Dessutom är det bra om liknade poster inom olika företag kan behandlas på 

liknade sätt, vilket även ökar jämförbarheten mellan olika företag. Att som företag anpassa sig 

över tidsperioder rörande jämförbarhet får dock inte påverka anpassningen till nya regler och 

standarder. Vid sådana tillfällen gäller det istället att företagen redovisar vilka 

redovisningsprinciper som följs, men även vilken effekt anpassningen har på resultat och 

finansiell ställning. Det handlar enligt IASB:s (2011) föreställningsram om att användarna 

själva ska kunna skapa sig en bild av möjliga trender i det resultat och den finansiella 

ställning som ett företag presenterar. 

 

Begreppet relevans kan ha en vid betydelse men enligt Smith (2006) innebär det att 

informationen ska vara användbar som beslutsunderlag. Enligt IASB:s (2011) 

föreställningsram är informationen relevant om intressenternas värdering av händelser 

underlättas. Detta gäller såväl inträffade som aktuella och framtida händelser.   

 

Tillförlitlighet handlar enligt Smith (2006) om att företag ska kunna avbilda en verklig 

ekonomisk bild av företaget. Vidare ska information inte undanhållas eller vara vinklad och 

användarna ska kunna förlita sig på att informationen som ges är korrekt enligt IASB:s (2011) 

föreställningsram.    

 

En faktor som istället ÅRL (SFS 1995:1554) tar upp är att de finansiella rapporterna ska ge en 

rättvisande bild av ett företag. Enligt Artsberg (2005) är dock begreppet rättvisande bild 

tvetydigt eftersom ingen universell definition finns. Begreppet tolkas därför på olika sätt i 

olika länder. Enligt Smith (2006) benämns till exempel den rättvisande bilden i brittisk 

redovisning a true and fair view och innebär att det är tillåtet att avvika från 

redovisningsstandarder om det krävs för att företaget ska speglas på ett korrekt sätt. Enligt 

ÅRL (SFS 1995:1554) krävs även att tilläggsupplysningar ges i de finansiella rapporterna om 
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det behövs för att skapa en rättvisande bild av företaget. Artsberg (2005) skriver att den 

rättvisande bilden enligt ÅRL:s beskrivning fokuserar på ett företags intressenter och att 

informationen inte ska vilseleda dessa.  

 

3.7. Intressentteori 

Smith (2006) skriver att syftet med ett företags redovisning är att tillhandahålla dess 

intressenter, det vill säga användarna av de finansiella rapporterna, med information om 

företagets ekonomiska situation. Enligt Nygaard (2002b) är intressenterna personer eller 

grupper som har ett ekonomiskt intresse eller på annat sätt är engagerade i ett företags 

verksamhet. Eftersom intressenterna ofta är många och har olika intressen, beroende på vilka 

de är, ställer de olika krav på företaget. Enligt Smith (2006) kan informationsbehovet även 

variera inom respektive intressentgrupp, på grund av intressenternas olika kunskapsnivåer 

inom redovisning. Nygaard (2002b) skriver att det är viktigt för företag att samarbeta med 

intressenterna för att kunna uppnå legitimitet. När ett företag ska samarbeta med 

intressenterna, och även förbättra förhållandet med dem, gäller det enligt Nygaard (2002b) att 

företagen ställer sig fem frågor: 

 

1. vilka är våra intressenter? 

2. vilka typer av krav ställer intressenterna på oss? 

3. vilket ansvar har vår verksamhet gentemot intressenterna? 

4. vilka hot och möjligheter ställer intressenterna oss inför? 

5. vilken strategizing
1
 ska vi tillämpa gentemot intressenterna? 

 

Enligt Nygaard (2002a) kan intressenterna delas in i primära och sekundära intressenter. Till 

den primära intressentgruppen hör exempelvis ägare, anställda och leverantörer medan den 

sekundära intressentgruppen består av regering, utbildningsinstitutioner, media och 

lokalbefolkning. Att dela upp intressenterna ger företaget en fördel eftersom de då kan rikta in 

sig på de intressenter som kräver mest uppmärksamhet. Trots uppdelningen gäller det att 

komma ihåg att intressenter ur den sekundära gruppen snabbt kan bli primära intressenter, 

som då ställer andra krav. Det gäller också att komma ihåg att företag själva inte väljer sina 

intressenter, utan först när intressenterna ger sig till känna får företagen reda på vilka de är 

och vilka krav de ställer. Kraven kan grunda sig i intressen, rättigheter, både moraliska och 

lagstadgade, samt i ägarskap. Angående kraven på de finansiella rapporterna, såväl reglerade 

som icke-reglerade, skriver Smith (2006) att företagen måste väga nyttan mot kostnaden 

eftersom anpassning till samtliga intressenter kan ge höga kostnader. 

 

  

                                                 
1
 Nygaard (2002a) skriver att strategizing är ett sätt för företagen att samspela med sin omgivning.  
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3.8. Legitimitetsteori 
När Kjær (2002) presenterar legitimitet utgår han från att ett företag inte enbart ska vara 

effektivt utan även legitimt för att överleva. Innebörden av legitimitet anses som något giltigt 

och acceptabelt i en viss situation. Detta innebär att företag inte enbart måste hitta de mest 

effektiva sätten att uppnå sina mål, utan de måste dessutom anpassa sig till vilka mål och 

medel som anses legitima ur intressenternas synvinkel. Karlsson (1991) skriver att 

problematiken med att skapa legitimitet är att den kontrolleras av andra. För att ett företag ska 

kunna upprätthålla sin legitimitet mot exempelvis anställda är det viktigt att visa att företaget 

presterar och rör sig mot sina mål, skriver Abrahamsson (1992). God legitimitet kan bidra till 

en rad olika saker, exempelvis kan det leda till något som Abrahamsson (1992) kallar god 

yttre legitimitet. Detta kan innebära att ett företag har gott anseende utåt, vilket till exempel 

gör att företaget blir en eftertraktad arbetsplats.  

 

Enligt Nygaard (2002b) kan legitimitet ses som en resurs, medan Kjær (2002) skriver att 

legitimitet ska ses som ett samhällsmässigt grundvillkor för att en aktivitet ska kunna äga rum. 

Exempelvis gäller grundvillkoren olika förhållanden mellan företag då de konfronteras av 

andra aktörer som agerar på samma marknad. På grund av det kan flera företag vara ute efter 

samma resurser eller inflytande. I en sådan situation gäller det att företag bygger sin 

legitimitet på samhällets grundläggande och stabila förväntningar. Företag bör förstå vilka 

legitima beteenden som finns inbyggda i de grundläggande strukturerna som samhället bygger 

upp. Säkerhet, rättvisa och tillit är några av de värden som beskriver de grundläggande 

förväntningarna.  

 

Enligt Kjær (2002) befinner sig företag idag i ett socialt sammanhang där de vill förhålla sig 

till det som godkänns och bedöms av olika intressenter utifrån sociala normer. När ett företag 

genomför en förändring får företaget stå till svars mot exempelvis de intressenter som 

förändringen drabbar och även de värden som anses gälla för både företaget och de påverkade 

intressenterna. Deegan och Unerman (2011) skriver att företag måste vara beredda att 

förändra sig i takt med samhällets, det vill säga företagens sociala sammanhangs, 

förväntningar. Enligt Deegan och Unerman (2011) riskerar företag som inte lever upp till de 

nya förväntningarna att hamna i ett så kallat legitimitetsgap. Legitimitetsgapet innebär 

skillnaden mellan hur samhället anser att ett företag borde handla och hur intressenterna 

faktiskt uppfattar att företaget handlar. Dock kan ett företags legitimitet hotas trots att 

nödvändiga förändringar gjorts, till exempel om företaget underlåtit sig att informera om de 

förändringar som faktiskt har skett eller om information har offentliggjorts via media istället 

för via företaget självt.  

 

Enligt Deegan och Unerman (2011) kan ett företag befinna sig i en av tre situationer när det 

gäller dess legitimitet och eventuella legitimitetsgap. Antingen behöver företaget uppnå 

legitimitet, vilket ofta beror på att företaget är relativt nytt och ett rykte och anseende bland 

intressenterna ännu inte har hunnits byggas upp. I det här fallet kan företaget behöva engagera 

sig aktivt i aktiviteter för att skapa legitimitet, till exempel genom att i sina finansiella 

rapporter informera om vilka åtgärder som genomförs för att skydda miljön. Detta gör många 
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företag genom sin hållbarhetsredovisning. När företaget sedan är etablerat kan det behöva 

agera för att bibehålla den legitimitet som tidigare byggts upp, vilket kan innebära 

förberedelser för att förutse framtida händelser som eventuellt kan skada legitimiteten. Om 

legitimiteten i företaget kraftigt minskats eller om ett legitimitetsgap har uppstått kan 

särskilda åtgärder krävas för att legitimiteten som fanns innan ska återuppnås eller för att 

legitimitetsgapet ska elimineras.  

 

För att ett företag ska vara legitimt, genom att uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet, 

identifierar Dowling och Pfeffer (1975) tre strategier: 

 

1. företaget kan anpassa sin verksamhet, och sina handlingar, för att rätta sig efter den 

rådande definitionen på legitimitet,  

2. företaget kan försöka förändra definitionen på social legitimitet så att den passar med 

företagets verksamhet. Detta kan exempelvis göras genom kommunikation och 

3. företaget kan genom kommunikation försöka bli förknippat med symboler, 

värderingar och institutioner som är starkt associerade med legitimitet. 

 

Även Lindblom (1993, i Deegan & Unerman 2011) presenterar strategier för att uppnå, 

bibehålla eller återuppnå legitimiteten i ett företag: 

 

1. företaget kan efterstäva att utbilda och informera sina intressenter om förändringar i 

verksamhetens prestation och andra aktiviteter, vilket skulle innebära att 

intressenternas förväntningar på företaget och företagets faktiska handlingar skulle 

överensstämma bättre. På det här viset minskas ett eventuellt legitimitetsgap, 

2. företaget kan försöka förändra intressenternas uppfattning av dess verksamhet utan att 

förändra den faktiska verksamheten, till exempel genom hållbarhetsredovisning eller 

omfattande tilläggsupplysningar i de finansiella rapporterna, 

3. företaget kan försöka manipulera intressenterna genom att avleda dem från faktorer 

som skapar oro, genom att belysa hur väl det har lyckats inom andra områden och 

4. företaget kan eftersträva en förändring av de externa förväntningarna, till exempel från 

samhället i stort, på dess verksamhet. Detta kan företaget uppnå genom att exempelvis 

betona att vissa samhälleliga förväntningar är orealistiska och att företaget därför inte 

rimligen kan förväntas följa dem.  

 

3.9. Användning av den teoretiska referensramen 
Punkterna som tas upp i den teoretiska referensramen ligger på olika sätt till grund för 

analysarbetet. För att besvara den frågeställning som berör tilläggsupplysningar krävs 

kunskap om detta, vilket återfinns i avsnittet Tilläggsupplysningar. De avsnitt som behandlar 

intäkter, IASB och IFRS, FASB och US GAAP, den nya standarden för intäktsredovisning 

samt de kvalitativa egenskaperna, bygger tillsammans med tilläggsupplysningarna upp till 

intressent- och legitimitetsteori. Detta möjliggör svar på den frågeställning som berör företags 
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legitimitet. De två frågeställningarna utgör sedan underlag till diskussion kring uppsatsens 

syfte.  

 

 
 

Figur 3: Användning av den teoretiska referensramen  
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4. Empiri 
 

 

I detta kapitel presenteras vad som framkommit under intervjuerna. Utgångspunkten är en 

beskrivning av företag och respondenter som sedan övergår i sammanfattningar av 

respondenternas svar. För att underlätta för läsaren är svaren uppdelade ämnesvis.  

 

 

4.1. Beskrivning av företag och respondenter 
 

Tidpunkt  Befattning Intervjuform Frågeperspektiv Benämning 

2013-04-17 Senior Accounting Specialist Personlig Standard Respondent 1 

2013-05-03 Ekonomichef Telefon Revisor Respondent 2 

2013-05-07 Koncernredovisningschef Telefon Företag Respondent 3 

2013-05-13 Vice President,  

Reporting Governance 

Personlig Företag  Respondent 4 

 

Figur 4: Uppställning av intervjuschema 

 

Den första intervjun genomfördes den 17 april 2013 med Respondent 1, vars befattning är 

Senior Accounting Specialist i en svensk koncern. Intervjun ägde rum på respondentens 

arbetsplats. Koncernen är börsnoterad och bedriver verksamhet i hela världen. Frågorna till 

denna respondent utgår från den nya intäktsstandarden eftersom respondentens huvudsakliga 

arbete rör frågor som behandlar nya standarder som påverkar företaget.  

 

Telefonintervjun med Respondent 2, som arbetat som revisor i 16 år, utfördes fredagen den 3 

maj 2013. Denna respondent arbetar som ekonomichef för en av de regioner som ingår i en 

större svensk börsnoterad koncern. Intervjufrågorna till respondenten var främst riktade till 

dennes erfarenheter som revisor, eftersom arbetet som ekonomichef idag är i ett inledande 

skede. På frågan om hur respondenten ville bli porträtterad svarade denne: 

 

Jag företräder mig själv. (Respondent 2) 

 

Den andra telefonintervjun genomfördes den 7 maj 2013 med Respondent 3, som arbetar som 

koncernredovisningschef i en stor svensk koncern, som även den är börsnoterad. 

Respondentens arbetsuppgifter består främst av koncernredovisning i form av rapportering i 

samband med årsredovisningar och kvartalsrapporter. Dessutom arbetar respondenten med 

kommande IFRS-standarder och deras påverkan samt ansvarar för koncernens internkontroll. 

Frågorna ställdes utifrån ett företagsperspektiv till respondenten.  

 

Den 13 maj 2013 genomfördes ytterligare en personlig intervju, på Respondent 4:s 

arbetsplats. Respondentens befattning är Vice President Head of Reporting Governance i en 
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stor svensk koncern. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som denna befattning innebär är 

ansvar för hela koncernens redovisningsprinciper, ansvar för kontakten med externrevisorer 

samt koncernens interna kontroll. Koncernen som respondenten arbetar på finns representerad 

på alla kontinenter, och är dessutom börsnoterad i Sverige. Frågorna som vi ställt till denna 

respondent utgår från ett företagsperspektiv.  

 

4.2. Ny standard för intäktsredovisning 

4.2.1. Respondent 1 

Enligt Respondent 1 är intäkter ett av redovisningens viktigaste områden, eftersom 

intäktsutvecklingen ofta ger en bra bild över företags ekonomiska utveckling. Respondenten 

anser även att intäktsutvecklingen i många fall ger mer och bättre information än företags 

resultatutveckling. För att intäkterna ska kunna ge en bra bild av företaget. Om kundkontrakt 

som är längre än ett räkenskapsår tillämpas, måste både intäkter och kostnader periodiseras 

över kontraktstiden. Detta är en förutsättning för att en korrekt och rättvisande bild av ett 

företag ska kunna uppnås. 

 

Enligt respondenten kan införandet av en ny standard för intäktsredovisning medföra både 

mer arbete och kostnader, i form av bearbetning. Detta gäller såväl ställningstagande till 

publicerade utkast som implementering av den färdiga standarden. Det företag som 

Respondent 1 arbetar på är ett större industriföretag som idag använder sig av IAS 18 vid 

redovisning av intäkter. Företagets intäkter genereras till stor del genom långa kundkontrakt 

som sträcker sig över flera räkenskapsår. Enligt respondenten är IAS 18 otillräcklig både vad 

gäller omfång och innehåll. Detta grundar sig särskilt på problem gällande periodisering av 

intäkter från långa kundkontrakt och även redovisning av serviceavtal, det vill säga när 

service ingår vid köp av en produkt. På grund av detta välkomnar respondentens företag 

införandet av en ny standard för intäkter. Företaget har i flera år varit börsnoterat i USA och 

har därför tvingats anpassa sig efter FASB och US GAAP. Anpassningen sker genom att 

företaget i årsredovisningen inför en brygga mellan US GAAP och den svenska 

redovisningen. Denna brygga kallas enligt respondenten för US GAAP-rekonstruktion, som 

återfinns längst bak i notsystemet.  Eftersom företaget sedan tidigare handskats med denna typ 

av anpassning tror Respondent 1 inte att en omställning till den nya standarden för 

intäktsredovisning kommer innebära några stora principiella skillnader. Ur ett praktiskt 

perspektiv påpekar respondenten dock att det alltid uppstår skillnader när en ny 

redovisningsstandard ska tillämpas.  

 

Ett exempel på skillnader som denna standard medför är den utförliga beskrivningen av de 

fem stegen som ska tillämpas på intäktsredovisning. Respondent 1 poängterar dock att stegen 

finns nämnda i IAS 18 men att de kommer att få större utrymme och en mer betydande roll i 

och med den nya standarden för intäktsredovisning. Vid en jämförelse anser Respondent 1 att 

den nya standardens krav gör att redovisningen riskerar att bli för invecklad, men samtidigt 

anser denne att de riktlinjer för intäkter som finns idag kanske inte räcker till.  
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En fördel med den nya standarden som Respondent 1 identifierar är att den nya standarden är 

de ökade externa kraven på hur intäkter och kostnader ska fördelas. På grund av detta anser 

respondenten att mindre debatt kring detta krävs inom företagen, vilket kan innebära 

minskade kostnader. Detta är särskilt en fördel om det uppstår problem internt angående hur 

en försäljning ska intäktsföras, eftersom det då räcker att följa standardens krav.  

 

4.2.2. Respondent 2 

Respondent 2 uttalar sig generellt kring införande av nya redovisningsstandarder, vilket även 

innebär den standarden för intäktsredovisning. Respondenten framhåller att inom 

revisionsbranschen upplevs inte införandet av nya redovisningsstandarder som en stor 

förändring eftersom ändringarna börjar diskuteras redan när det första förslaget om en ny 

standard presenteras. Standarden kommer därför inte som någon nyhet när den väl börjar 

användas.  

 

4.2.3. Respondent 3 

På det företag där Respondent 3 arbetar prioriteras andra förändringar i redovisningen framför 

den nya standarden för intäktsredovisning, som till exempel ändrade regler för pensioner. 

Detta beror på att denna standard enligt respondenten inte blir aktuell förrän 2017. Dessutom 

anser denne att företaget inte kommer påverkas i särskilt stor utsträckning eftersom långa 

kundkontrakt inte tillämpas. På grund av detta blir periodisering av intäkter inte aktuellt. 

Något som Respondent 3 däremot tror kommer att påverka redovisningen är de mer 

omfattande kraven på tilläggsupplysningar som den nya standarden innebär.  

 

Egentligen tror jag inte det kommer påverka oss så mycket i sättet att redovisa intäkterna 

mot vad vi gör idag. (Respondent 3)  

 

4.2.4. Respondent 4 

Respondent 4 anser att området intäkter är både stort och viktigt, vilket till exempel kan ses på 

det stora antalet remissvar som IASB mottagit angående utkasten till den nya standarden för 

intäktsredovisning. När ett sådant stort område behandlas och många företag i olika länder 

berörs, som tidigare tillämpat andra intäktsregler, är det viktigt att försöka tillgodose så många 

krav som möjligt. Detta har uppmärksammats under processen med arbetet runt den nya 

standarden, eftersom tidsramen ständigt har förlängts. 

 

Enligt Respondent 4 är den nya standarden för intäktsredovisning en i mängden av nya 

standarder som företagen måste förhålla sig till. Denne påpekar att även om införandet 

innebär mer arbete så måste företagen lära sig att leva med denna typ av förändringar.  

 

Man kan anpassa sig till allt. (Respondent 4) 
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Företaget där Respondent 4 arbetar har en negativ inställning till den nya standarden för 

intäktsredovisning. Detta beror på att företaget idag använder sig av successiv vinstavräkning, 

det vill säga IAS 11, och därför har väldigt få leveranskontrakt.  

 

Vi har väldigt få leveranskontrakt, vi har leveranskontrakt men övervägande delen är 

successiv vinstavräkning och nu stramar man åt den möjligheten. (Respondent 4)   

 

Företaget har många projekt som sträcker sig över flera räkenskapsår och Respondent 4 anser 

att i och med den nya standarden riskerar redovisningen av intäkter att bli missvisande, 

eftersom intäkterna endast kommer redovisas som ett belopp i slutet av kontraktsperioden. 

Vid redovisningen idag ligger istället företagets prestationer till grund för 

intäktsredovisningen och inte hur mycket som levereras.  

 

Vi tycker att man kanske skulle ha haft lite mer generösa regler. (Respondent 4) 

 

4.3. Tilläggsupplysningar  

4.3.1. Respondent 1 

Enligt Respondent 1 kommer de ökade kraven på tilläggsupplysningar som den nya 

standarden för intäktsredovisning innebär leda till mer arbete för företaget. Därmed kommer 

även företagets kostnader öka, till exempel genom personalutbildningar. Samtidigt poängterar 

respondenten att de ökade kostnaderna måste vägas emot den nytta som den utökade 

informationen innebär för företagets intressenter. Orsaken till kostnaderna kan vara både att 

företaget lägger resurser på att ta fram information till tilläggsupplysningarna och att 

informationen sedan måste förklaras externt.  

 

Ur ett företagsperspektiv kan det enligt respondenten vara känsligt att behöva ge information 

om allt i verksamheten. Till exempel kan företag vara ovilliga att ge upplysningar om att en 

stor order ställts in, medan denna information kan utgöra ett viktigt beslutsunderlag för 

aktieägare och investerare. Enligt IAS 18 ställs få krav på tilläggsupplysningar om intäkter, 

vilket Respondent 1 menar är den viktigaste punkten. På så sätt gynnas intressenterna av att 

tilläggsupplysningarna kommer bli fler. Detta är inte alltid lika positivt för företagen som för 

intressenterna, men respondenten anser att om något ska prioriteras så är det 

intäktsredovisningen.  

 

En fördel med ökade krav på tilläggsupplysningar anser Respondent 1 är att företagen kan få 

mer rättvisande bild, eftersom informationen till intressenterna ökar. Även volatiliteten, det 

vill säga svängningarna på börsen, anser respondenten kommer minska genom ökade krav på 

tilläggsupplysningar. Detta beror på att analytiker och investerare får bättre 

bedömningsmöjligheter eftersom överraskningarna blir färre när de har tillgång till mer 

information.  
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4.3.2. Respondent 2 

Generellt anser Respondent 2 att ökade krav på tilläggsupplysningar kan ge problem för små- 

och medelstora företag, eftersom de ofta inte har tillräckliga resurser för att ta fram alla 

uppgifter som krävs. Det kan också bero på att företagen inte tar fram uppgifter på rätt sätt 

eller att det finns stora skillnader mellan hur företagen tar fram dem. Detta kan leda till 

försämrad jämförbarhet mellan företagen och kan i värsta fall skapa brister i årsredovisningen, 

vilket riskerar att minska den rättvisade bilden av företaget. 

 

4.3.3. Respondent 3 

Respondent 3 anser att den nya standarden för intäktsredovisning ställer för höga krav på 

tilläggsupplysningar i såväl årsredovisning som i delårsrapporter. Respondenten bedömer att 

användarna av företagets finansiella rapporter inte kan ta till sig eller behandla all den 

information som den nya standarden kräver. 

 

Läsarna och de som använder rapporterna drunknar tillslut i information och kan då inte 

läsa ut det som de egentligen vill ha. (Respondent 3) 

 

Användarna av de finansiella rapporterna har inte heller alltid den kunskap som krävs för att 

kunna förstå informationen som ges i tilläggsupplysningarna, eftersom Respondent 3 anser att 

den i många fall kan vara komplex. Även generellt menar Respondent 3 att kraven på 

upplysningar i de finansiella rapporterna i vissa fall är för höga. Dessutom skulle kraven 

kunna anpassas efter vilken bransch som företaget verkar i, eftersom alla upplysningar inte är 

väsentliga för alla företag och branscher. Däremot är det viktigt att tilläggsupplysningarna ger 

en korrekt och tillförlitlig bild av företaget. Respondent 3 tror dock inte att det finns någon 

risk att företagets legitimitet skulle påverkas negativt av de ökade kraven på 

tilläggsupplysningar. Tvärtom anser denne att en positiv påverkan skulle kunna ske på 

legitimiteten om företaget upplyser om det som är riktigt och relevant för intressenterna. 

 

4.3.4. Respondent 4 

Angående ökade krav på tilläggsupplysningar anser Respondent 4 att den nya standarden för 

intäktsredovisning endast utgör en i mängden. Detta beror på att kraven angående 

tilläggsupplysningar hela tiden växer i takt med att nya standarder införs. Respondenten anser 

att det ibland kan vara svårt att förstå det bakomliggande syftet till de kraftigt ökade kraven på 

tilläggsupplysningar. Vidare anser respondenten att begripligheten i de finansiella rapporterna 

riskerar att minska i och med dessa krav, och frågan om vem som egentligen är intresserad av 

att läsa alla tilläggsupplysningar blir aktuell. Även den rättvisande bilden av företaget riskerar 

att minska i och med ökade upplysningskrav, eftersom komplexiteten ökar. Vidare diskuterar 

Respondent 4 att med ökade upplysningskrav följer även ökade kunskapskrav på de som läser 

ett företags finansiella rapporter. Vem som helst kan inte utvärdera informationen och 

upptäcka eventuella fel eller utelämnade upplysningar. Kraven på mängden 

tilläggsupplysningar, och även dess innehåll, i företagens finansiella rapporter har ökat 

kraftigt under årens lopp. När respondenten började arbeta med redovisning för 35 år sedan 
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kunde tilläggsupplysningarnas omfattning vara cirka tio sidor lång, medan de idag utgörs av 

ungefär 80 sidor.  

 

De är mycket mer komplicerade idag, vilket innebär att man naturligtvis ställer mycket 

högre krav på läsaren. (Respondent 4) 

 

Respondent 4 framhäver att det är de företag som använder sig av långa kundkontrakt, och 

som därför måste periodisera sina intäkter, som kommer att påverkas mest av den nya 

standardens upplysningskrav. Anledningen till detta är främst att de utöver att redovisa de 

periodiserade intäkterna också måste informera om hur detta har gått till. Ur analytikernas 

perspektiv tror respondenten att detta kommer öka volatiliteten på börsen eftersom intäkterna 

endast kommer att redovisas vid leveranstidpunkten och inte löpande under 

kontraktsperioden, vilket innebär att pristrenderna blir svårare att upptäcka. 

 

4.4. Intressenter och legitimitet 

4.4.1. Respondent 1 

Respondent 1 identifierar företagets huvudsakliga intressenter, det vill säga användarna av de 

finansiella rapporterna, som aktieägare, analytiker och journalister och media. Gällande 

företagens legitimitet anser respondenten att rätt upplysningar i de finansiella rapporterna 

skapar trovärdighet för företagen. På detta sätt kan investerarna känna att de kan lita på 

siffrorna i rapporterna och därmed också är villiga att betala mer för företagets aktier. 

Respondent 1 påpekar att företaget fokuserar lika mycket på tilläggsupplysningarna som på 

resultat- och balansräkning.  

 

4.4.2. Respondent 2 

Enligt Respondent 2 är de viktigaste användarna av ett företags finansiella rapporter dess 

aktieägare. Vidare nämner respondenten att även intressenter som kreditgivare, myndigheter 

och anställda i viss mån använder de finansiella rapporterna. Aktieägarnas krav består av att 

den information som ges är tillräcklig för att de ska kunna besluta om eventuella 

investeringar. Dessutom anser Respondent 2 att det generellt sett är viktigt att den information 

som ges i rapporterna ger en korrekt bild av resultat och finansiella ställning. Även möjliga 

framtida situationer, till exempel eventuella risker, som skulle kunna påverka företaget bör 

informeras om och kommenteras. Dock understryker respondenten att intressenterna generellt 

har hög tilltro till de finansiella rapporterna. Däremot är det ovanligt att intressenterna har 

förmågan och kunskapen att ifrågasätta det som presenteras.  

 

Angående företags legitimitet anser Respondent 2 att ett bra exempel är hållbarhetsfrågor. För 

ett antal år sedan prioriterades inte hållbarhet i redovisningen, men idag är dessa etiska 

aspekter viktiga för många av företagens intressenter. Detta anser respondenten beror på att 

intressenterna efterfrågat denna typ av information.  
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Det är väl en sådan tydlig fråga där förväntningar från användarna har påverkat på något 

vis. (Respondent 2) 

 

Respondent 2 förtydligar också att det är viktigt för företagens legitimitet att de åtgärder som 

görs, angående hållbarhet och andra etiska aspekter, lyfts fram i rapporterna så att 

intressenterna får tillgång till denna information. 

 

4.4.3. Respondent 3 

Respondent 3 anser att den stora intressentgruppen i dennes företag består av analytiker och 

investerare. Dessutom identifierar respondenten ekonomijournalister, mindre aktieägare och 

kunder som intressenter. Angående de krav som dessa intressenter ställer på företaget anser 

respondenten att det är för dessa som redovisningsstandarderna finns till.  

 

Att man upprättar rapporterna enligt vissa krav och standarder för att just få en 

transparent information och att den ska vara jämförbar. (Respondent 3) 

 

Respondent 3 anser att intressenternas krav även är viktiga för kvaliteten på de finansiella 

rapporterna och de har också möjlighet att påverka både aktiekurs och anseende. 

Intressenternas krav tror respondenten framförallt består av lättillgänglig information och att 

informationen är enkel att förstå. Även att företag är transparenta och villiga att ge 

information, som möjliggör jämförbarhet mellan företagen, anser denne är viktigt för 

intressenterna.  

 

Angående legitimiteten för det företag som Respondent 3 arbetar på anser denne att företaget 

har god legitimitet. Företaget arbetar därför för att bibehålla den legitimitet som de byggt upp, 

vilket sker genom att en hög kvalitet på de finansiella rapporterna hålls. Det är även viktigt 

med goda informationskanaler till analytiker och investerare, till exempel genom 

pressmeddelanden eller genom att publicera information på företagets hemsida. Kvaliteten på 

de finansiella rapporterna anser respondenten kan påverka företagets legitimitet. Som exempel 

på detta nämner respondenten att en revisionsanmärkning skulle kunna minska företagets 

legitimitet. Negativ påverkan kan också bero på att information om till exempel företagets 

resultat skulle läcka ut innan årsredovisningen blir offentlig. Även hur den verkställande 

direktören och informationsdirektören, som har hand om kontakten med analytiker och 

investerare, representerar företaget utåt kan påverka deras bild av företaget. Detta kan 

dessutom speglas genom att företaget granskas i media.  

 

Respondent 3 påpekar att det finns faktorer som inte är direkt finansiellt härförbara men som 

ändå kan påverka företagets legitimitet. Dessa skulle kunna vara hållbarhetsfrågor och andra 

etiska aspekter. Ett exempel på etiska aspekter som kan påverka ett företags legitimitet är 

enligt respondenten om företaget skulle använda personal på ett sätt som inte är tillåtet enligt 

lag och där arbetskraft riskerar att utnyttjas. 
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4.4.4. Respondent 4 

Respondent 4 anser att den huvudsakliga intressentgruppen består av analytiker och 

aktieägare. Aktieägarna är den grupp som identifieras som målgrupp för informationen i 

tilläggsupplysningarna, för att de ska kunna ta ställning till om de vill fortsätta investera i 

företaget. Respondent 4 nämner även banker, men inte som en intressentgrupp utan de 

granskar endast den del av redovisningen som är viktig för dem, till exempel företagets 

låneprofil. Detsamma gäller börsens övervakningsenhet, vilka har till uppgift att kontrollera 

företagens finansiella rapporter. Respondent 4 anser att företagens intressenter, vilket till 

största del innebär analytiker, idag behöver vara någon slags specialist inom redovisning 

eftersom tilläggsupplysningarna både är många och komplicerade. Dock tror inte 

respondenten att särskilt många intressenter har denna förmåga, och därför heller inte ställer 

särskilt höga krav på företagets finansiella rapporter. Därför är de tacksamma för den 

information de får och i vissa fall går företagen även in och utbildar dem i vissa frågor.   

 

En faktor som Respondent 4 tycker är viktig ur intressenternas synvinkel är att informationen 

ska vara enkel att förstå. Angående företagets legitimitet och vad intressenterna anser om 

företaget spelar de etiska aspekterna roll, enligt respondenten. Dock poängteras att dessa 

aspekter kan se olika ut, både beroende på företag och bransch. I respondentens företag spelar 

exempelvis code of conduct stor roll, det vill säga företagets etiska riktlinjer. Ett förslag på 

detta skulle kunna vara riktlinjer för hur de anställda ska uppträda. Även etiska aspekter som 

rör hållbarhet, som till exempel miljöutsläpp, kan påverka företagets anseende. Detta utgör 

dock inte en stor del av de etiska principerna på respondentens företag eftersom de inte 

bedriver massproduktion av sina produkter. Som ytterligare exempel nämner Respondent 4 

företag som gör affärer med stater. För dessa är korruption en viktig faktor att ta hänsyn till 

när det gäller de etiska aspekterna, eftersom detta skulle kunna skada företagets anseende.  

 

Om företagen inte tar hänsyn till de etiska principerna anser Respondent 4 att legitimiteten 

kan försämras. Respondenten nämner även att en anmärkning från det organ som kontrollerar 

företagens finansiella rapporter, börsens övervakningsenhet, skulle kunna skada ett företags 

legitimitet negativt. Den nya standardens påverkan på företagets legitimitet tror dock 

respondenten kommer bli begränsad, eftersom intressenterna inte har kunskap eller intresse av 

att sätta sig in i innebörden av standarden eller dess tilläggsupplysningar. Dock påpekar denne 

vikten av jämförbarhet mellan olika företag. Detta ökar i takt med att redovisningen 

globaliseras genom harmoniseringen mellan IFRS och US GAAP. Idag måste användarna av 

företagens finansiella rapporter ha kunskap om både IFRS och US GAAP både för att kunna 

förstå innehållet och för att kunna göra jämförelser mellan olika företag. När sådana 

jämförelser inte är möjliga eller är för komplicerade att genomföra kan företagens rättvisande 

bild minska. 
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4.5. Användning av empiri 
I empirikapitlet är respondenternas svar strukturerade efter tre huvudområden som behandlar 

den nya standarden för intäktsredovisning, tilläggsupplysningar samt intressenter och 

legitimitet. Empirin analyseras sedan tillsammans med den teoretiska referensramen i 

analyskapitlet. Detta utgör grundförutsättningen för att frågeställningarna ska kunna besvaras 

och syftet kunna uppfyllas.   

 

 

 
 

Figur 5: Användning av empiri 
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5. Analys 
 

 

I detta kapitel knyter vi samman den teoretiska referensramen med det empiriska materialet, 

för att möjliggöra diskussion runt syfte och frågeställningar. Kapitlet är indelat efter de tre 

huvudområdena i uppsatsen, som följer syfte och frågeställningar. 

  

 

5.1. Ny standard för intäktsredovisning 
Enligt Falkman (2010a) är arbetet med att ta fram en ny standard för intäktsredovisning både 

omfattande och tidskrävande. Det blir dessutom svårare då två stora normgivare ska 

samarbeta för att tillsammans skapa en standard som ska kunna tillämpas internationellt. 

Historiskt sett är detta sensationellt eftersom de två normgivarna behandlar intäktsbegreppet 

på olika sätt. IFRS anses enligt Falkman (2010b) vara principbaserat medan US GAAP anses 

vara regelbaserat. Både enligt IFRS Foundation (2013b) och de respondenter vi intervjuat är 

intäkter ett av de viktigaste redovisningsområdena och en väsentlig faktor vid bedömningen 

av ett företags finansiella rapporter. 

 

Intäktsredovisning är ett viktigt område både för företag och för normgivare, vilket har visat 

sig genom det stora antalet kommentarer som mottagits av IASB på grund av de utkast som 

de presenterat. Detta framhåller såväl Aggestam-Pontoppidan (2011) som de respondenter vi 

intervjuat. Exempelvis anser Respondent 1 att intäkter ger en mer korrekt bild av företagets 

utveckling än resultatet. 

 

På grund av brister i både IFRS:s och US GAAP:s standarder för intäktsredovisning finns, 

enligt Aggestam-Pontoppidan (2011), ett behov av såväl förbättrade riktlinjer som 

internationell harmonisering av redovisningsregler- och principer. Förhoppningen med den 

nya gemensamma standarden för intäktsredovisning är att eliminera dessa brister. IASB:s 

(2011) föreställningsram beskriver jämförbarhet som en av de kvalitativa egenskaper som 

företagens finansiella rapporter ska uppfylla. Denna egenskap tror vi kommer försärkas i och 

med samarbetet mellan IASB och FASB, eftersom förståelse för endast en standardtyp krävs 

av intressenterna. Detta tar även Respondent 4 upp då denne anser att det idag krävs att 

intressenterna har kunskap om både IFRS och US GAAP för att jämföra exempelvis svenska 

och amerikanska företag.  

 

Enligt Respondent 1 är dagens standard för intäktsredovisning, IAS 18, otillräcklig både vad 

gäller omfång och innehåll. På grund av detta är denna respondent positiv till införandet av en 

ny standard. Detta grundar sig till största delen på att IAS 18 är ofullständig vad gäller 

periodisering av intäkter, vilket är viktigt för företag som tillämpar långa kundkontrakt. I 

utkasten till den nya standarden, enligt Deloitte (2012), utgör de fem stegen för 

intäktsredovisning huvudprincipen för sättet att redovisa intäkter. Den mer utförliga 



 

 

 

 

28 

tillämpningen av de fem stegen hoppas Respondent 1 kommer lösa de problem som IAS 18 

inte behandlar. Ytterligare en fördel som Respondent 1 urskiljer med den nya standarden är att 

redovisningen av intäkter förenklas eftersom de externa kraven troligen kommer skapa färre 

diskussioner inom företagen då reglerna blir tydligare.  

 

Alla företag är dock inte lika positiva till den nya standarden. Exempelvis innebär det, enligt 

Respondent 4, för dennes företag stora negativa förändringar för sättet att redovisa intäkter. 

Idag använder detta företag successiv vinstavräkning, vilket möjliggör redovisning efter 

prestation, men i och med den nya standarden kommer redovisningen av intäkter, enligt 

denne, ske först när produkten levereras. Enligt Respondent 4 riskerar detta att ge en 

missvisande bild av företagets prestationer till intressenterna. Att redovisa först när leveransen 

är klar innebär enligt Respondent 4 att analytikerna kan uppleva att volatiliteten på börsen 

ökar. Angående volatiliteten anser Respondent 1, till skillnad från Respondent 4, att 

svängningarna på börsen istället kommer minska i och med den nya standarden. Detta grundar 

sig i att mängden tilläggsupplysningar ökar och att analytikerna, enligt denne, får större 

möjlighet att förhålla sig till informationen och även att överraskningarna blir färre.  

 

Det finns även företag vars intäktsredovisning varken kommer påverkas positivt eller negativt 

i någon större utsträckning, vilket Respondent 3 anser kommer vara fallet för dennes företag. 

Gemensamt för dessa företag är att de inte tillämpar långa kundkontrakt utan tillverkar och 

säljer sina produkter direkt.  

 

5.2. Tilläggsupplysningar 
Vi betraktar tilläggsupplysningar som ett komplement till den finansiella informationen i 

företags finansiella rapporter. Artsberg (2005) skriver dessutom att tilläggsupplysningarna 

kan lösa eventuella värderingsproblem som annars inte skulle redovisas i företagens balans- 

eller resultaträkning. Dessutom, skriver Artsberg (2005), att i takt med att samhället utvecklas 

tillkommer högre krav på information från företagens intressenter. Vid intervjuerna med 

respondenterna uppmärksammar vi att den centrala problematiken med tilläggsupplysningar i 

företagens finansiella rapporter gäller mängden information. Idag finns åsikter om mängden 

tilläggsupplysningar, som enligt flera respondenter är för omfattande och komplicerade, vilket 

kommer förstärkas ytterligare i och med införandet av den nya standarden. Respondenterna 

påpekar att den nya standarden för intäktsredovisning kräver större mängd 

tilläggsupplysningar än vad dagens standarder gör. Enligt Respondent 1 kommer detta att 

innebära mer arbete för dennes företag, exempelvis på grund av att ytterligare resurser krävs 

för att ta fram den bakomliggande informationen till de tilläggsupplysningar som ska 

presenteras. Respondent 2 tror dessutom att resursfrågan kan bli ett problem för mindre 

företag, eftersom resurserna ofta inte är tillräckliga i förhållande till mängden information 

som ska tas fram och behandlas. Respondent 4 tror däremot inte att införandet av just denna 

standard kommer påverka företagen särskilt mycket gällande mängden tilläggsupplysningar. 

Denne anser att standarden endast är en i mängden av nya standarder där kraven på 

tilläggsupplysningar ökar. 



 

 

 

 

29 

Nyttan med den stora mängden tilläggsupplysningar anser vi kan ifrågasättas eftersom flera 

av respondenterna påpekar att företagens finansiella rapporter inte läses särskilt noggrant. 

Dessutom indikerar respondenterna att användarna av de finansiella rapporterna inte har 

tillräckliga kunskaper för att ifrågasätta informationen. I och med utökade 

tilläggsupplysningar anser respondenterna även att de finansiella rapporterna riskerar att bli 

mer svårbegripliga och företaget får svårare att presentera en korrekt och rättvisande bild av 

sin verksamhet. På detta sätt anser vi att IASB:s (2011) föreställningsrams kvalitativa 

egenskaper riskerar att undermineras. Detta anser flera respondenter främst gäller 

begripligheten som de anser minska genom ökad mängd tilläggsupplysningar. Respondent 3 

diskuterar kring komplexiteten i de finansiella rapporterna som denne anser kommer öka i och 

med fler tilläggsupplysningar. I detta instämmer Respondent 4 som anser att det kan bero på 

att intressenterna ofta inte har tillräckliga förkunskaper för att kunna hantera och analysera 

informationen.  

 

Även relevans är en kvalitativ egenskap som bland annat Respondent 3 anser kan försämras 

när tilläggsupplysningarna i de finansiella rapporterna blir fler. Detta skulle då kunna bero på 

att intressenterna får svårare att urskilja vilken information som är relevant för just dem när 

informationen blir för omfattande. Enligt Nygaard (2002b) måste företag ta hänsyn till att 

dess intressenter har olika informationsbehov. Med bakgrund i detta anser vi att det kan 

uppstå problem om relevansen minskar i och med ökade krav på tilläggsupplysningar, 

eftersom intressenterna får svårt att urskilja vad som är relevant för deras enskilda beslut. 

Genom detta påverkas även företagen eftersom identifiering av intressenternas krav, och 

anpassning efter detta, kan försvåras. Respondent 3 diskuterar begreppet relevans ur 

ytterligare ett perspektiv, nämligen att om företagens information i tilläggsupplysningarna är 

relevant för intressenterna finns det en chans att företagen ökar sin legitimitet. Resonemanget 

bakom detta anser vi är detsamma som att bristen på relevans riskerar att minska legitimiteten, 

men att utgångspunkten här istället är förslag på hur legitimiteten skulle kunna öka. 

 

Samtidigt som nya standarder ställer ökade krav på de reglerade tilläggsupplysningarna tror vi 

att intressenterna ställer ytterligare krav på den frivilliga informationen. Den frivilliga 

informationen benämner Artsberg (2005) som icke-reglerad, vilken exempelvis kan bestå av 

företagens hållbarhetsredovisning. Denna typ av redovisning resonerar flera av 

respondenterna kring, eftersom den på senare tid har blivit en allt viktigare del av företagens 

rapportering gentemot sina intressenter och för att skapa legitimitet. Med bakgrund i detta tror 

vi att om företagen förhåller sig i hög grad till den icke-reglerade information som 

intressenterna förväntas uppskatta, kan företagen skapa sig konkurrensfördelar gentemot de 

som inte tar hänsyn till detta. I och med detta anser vi att konkurrensfördelar kan skapas 

genom god legitimitet. 

 

Något vi anser kan komma att påverka företagen gällande ökade krav på tilläggsupplysningar 

är att viss information är känslig, till exempel i konkurrenssyfte. Detta diskuterar även 

Respondent 1, då denne ger exempel på ett företags eventuella ovilja att upplysa om en 

inställd order. Angående känslig information påpekar Artsberg (2005) att företag är mer 
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benägna att upplysa om de positiva effekterna än de negativa som verksamheten kan orsaka. 

Artsberg (2005) beskriver främst de etiska aspekterna i detta sammanhang men grundat på 

Respondent 1:s uttalande menar vi att detta även kan gälla de finansiella upplysningarna där 

intäkter ingår.   

 

5.3. Intressenter och legitimitet 
Ett företags förmåga att identifiera sina intressenter anser vi är viktigt för att de ska kunna 

bemöta intressenternas krav och genom detta skapa legitimitet. Det är även viktigt att 

företagen kan identifiera vilken grupp intressenterna tillhör för att skapa en förståelse för vilka 

deras krav kan vara. Eftersom intressenterna inte väljs ut av företagen själva anser vi att det är 

en fördel att företagen har förmåga att urskilja vilka de huvudsakliga intressenterna är, vilket 

även Nygaard (2002b) skriver. Respondenterna har identifierat sina huvudsakliga intressenter, 

det vill säga användare av de finansiella rapporterna. För företaget där Respondent 1 arbetar 

är de huvudsakliga intressenterna aktieägare, analytiker och journalister. Detta visar på 

intressenter från båda de grupper som Nygaard (2002b) presenterar. Likaså Respondent 4 och 

Respondent 3 urskiljer de huvudsakliga intressenterna till att vara aktieägare, vilka även 

benämns som investerare, och analytiker. Respondent 2 anser att generellt för företag gäller 

att den viktigaste intressentgruppen består av företagets aktieägare. Flera respondenter nämner 

även att media kan utgöra en intressent, men att dess roll kan variera beroende på företag och 

bransch. Respondent 2 diskuterar dessutom en av de sekundära intressenterna som Nygaard 

(2002b) presenterar, nämligen myndigheter. Denne nämner även företagets anställda, vilka 

tillhör den primära intressentgruppen. Enligt Nygaard (2002b) är det viktigt att företaget vet 

vilka dess intressenter är för att kunna tillmötesgå deras krav. Uppdelning av intressenterna i 

primära och sekundära grupper möjliggör enligt Nygaard (2002b) för företagen att rikta sin 

uppmärksamhet mot de intressenter som ställer högst krav.  

 

Enligt Nygaard (2002b) är det viktigt för företag att förhålla sig till intressenterna och deras 

krav för att antingen uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet. Respondent 1 diskuterar 

exempelvis vikten av korrekt information i företagets finansiella rapporter. Aktieägarna kan 

på detta vis känna sig trygga med att informationen stämmer och kan då vara mer benägna att 

investera i företaget. Detta stämmer även överens med den kvalitativa egenskapen i IASB:s 

(2011) föreställningsram som benämns tillförlitlighet. Enligt Smith (2006) innebär det i detta 

sammanhang att ett företags finansiella rapporter ska avbilda företaget på ett verklighetstroget 

sätt.  

 

Ytterligare faktorer som respondenterna diskuterar är de etiska aspekterna som ofta framhävs 

i ett företags finansiella rapporter. Bland annat anser Respondent 2 att hållbarhetsfrågor är en 

sådan faktor som spelar en betydande roll för intressenterna. Företagens hänsyn till och 

redovisning av hållbarhetsfrågorna kan enligt denne påverka företagets legitimitet. Även 

Respondent 4 anser att de etiska aspekterna är betydelsefulla för företagens legitimitet. Dock 

poängterar denne att dessa kan skilja sig mellan olika företag och branscher. Till exempel kan 
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ett företag fokusera på miljöfrågor medan code of conduct prioriteras i ett annat, beroende på 

vilken typ av verksamhet och produktion företaget bedriver. 

 

Angående ett företags legitimitet skriver Deegan och Unerman (2011) att företagets behov 

kan skilja sig beroende på vilken situation det befinner sig i. Företaget kan antingen behöva 

uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet. Företaget där Respondent 3 arbetar anser denne 

sedan tidigare har god legitimitet och därför strävar efter att bibehålla den. Respondent 3 

anser vidare att legitimiteten kan byggas upp genom att företagets finansiella rapporter håller 

god kvalitet. Även goda informationskanaler till företagets intressenter anser denne kan 

påverka legitimiteten positivt, medan till exempel en revisorsanmärkning skulle kunna ge 

negativ inverkan.  

 

Om ett företag misslyckas med att uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet skriver Deegan 

och Unerman (2011) att ett så kallat legitimitetsgap kan uppstå. Bland annat kan detta bero på 

att information som ett företag underlåtit att ge istället kommer ut via media. Informationen 

kan till exempel handla om oriktiga arbetsförhållanden för de anställda i företaget eller hos 

dess underleverantörer. Enligt Respondent 3 kan legitimiteten dessutom påverkas negativt om 

företagets resultat läcker ut i förtid. Detta skulle kunna gynna ett fåtal intressenter som får 

denna förhandsinformation och därmed kan utnyttja den vid eventuella investeringsbeslut. 

Enligt Deegan och Unerman (2011) finns även en risk att ett företags legitimitet minskar på 

grund av att de underlåtit att informera om de legitimitetshöjande åtgärder som genomförts. 

Detta innebär att intressenterna inte får vetskap om åtgärderna och därför inte kan bedöma 

företagets legitimitet på ett korrekt sätt. Även Respondent 2 påpekar detta och menar att det är 

viktigt att företagen informerar om sina etiska ställningstaganden i till exempel 

hållbarhetsredovisningen. 

 

Både Dowling och Pfeffer (1975) och Lindblom (1993, i Deegan & Unerman 2011) 

presenterar särskilda strategier för företag att uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet. 

Genom intervjuerna uppmärksammar vi att företagen som respondenterna representerar inte 

tillämpar denna typ av strategier explicit, men att dess innebörd ändå återspeglas i deras 

praktiska åtgärder. Exempelvis föreslår Dowling och Pfeffer (1975) att ett företag kan arbeta 

för att associeras med starkt legitimitetsskapande symboler. Detta beskriver flera av 

respondenterna att företagen gör, exempelvis genom redogörelse av etiska och moraliska 

ställningstaganden i hållbarhetsredovisningen. Ytterligare strategier, som Lindblom (1993, i 

Deegan & Unerman 2011) presenterar, behandlar bland annat information och utbildning av 

företagens intressenter. Respondent 4 diskuterar utbildning av analytiker, vilket vi tror kan 

vara ett sätt för företagen att säkerställa att informationen tolkas på det sett som är avsett och 

på så sätt bibehålla företagens legitimitet. 
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5.4. Analysmodell 
I analysmodellen sammanställs uppsatsens teori och empiri och lägger på detta sätt grunden 

för vår slutsats. Analyskapitlet har samma uppställning som empirikapitlet för att förenkla för 

läsarna och för att ge möjlighet till jämförelser mellan respondenternas svar och den teoretiska 

referensramen. Slutsatsen utgörs av en diskussion kring om syftet uppfylls, med utgångspunkt 

i vad som tidigare behandlats i uppsatsen. 

 

 
 

Figur 6: Analysmodell 
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6. Slutsats 
 

 

I detta kapitel avser vi uppfylla uppsatsens syfte genom att besvara våra frågeställningar 

utifrån vad som framkommit i tidigare kapitel. Vidare ger vi förslag på fortsatta studier inom 

området.  

 

 

6.1. Uppfyllande av uppsatsens syfte 
Angående inställningen till införandet av den nya standarden för intäktsredovisning 

identifierar vi skillnader beroende på vilken bransch ett företag är verksamt i. Till exempel 

upplever vi att företag som idag redovisar enligt IAS 18 i huvudsak är positiva till den nya 

standarden medan företag i de branscher som huvudsakligen domineras av redovisning enligt 

IAS 11 är negativt inställda. Dock anser vi att den negativa inställningen kan komma att 

förändras om IASB och FASB anpassar den slutgiltiga versionen av standarden utifrån de 

remissvar som mottagits. Redan i det andra utkastet, som kom ut 2011, hade vissa förmildrade 

omständigheter för företagen införts jämfört med det första utkastet.  

 

Den stora omfattningen remissvar anser vi kan bero på att intäkter både är ett viktigt och stort 

område. Detta kan göra ett harmoniseringsarbete komplicerat eftersom flera standarder som 

innefattar olika typer av intäkter ska sammanställas till en övergripande standard. På grund av 

de skilda åsikter som respondenterna uttrycker angående den nya standarden anser vi att IASB 

och FASB inte tagit tillräcklig hänsyn till de branschspecifika områdena inom 

intäktsredovisningen. Dock framkommer att det inte är intäktsredovisningen i sig som bedöms 

orsaka mest problem för företagen i och med den nya standarden, utan det är de ökade kraven 

på tilläggsupplysningar som ställs. Detta instämmer även respondenterna i. Följande 

frågeställning formulerades angående tilläggsupplysningar: 

 

Vad anser företag om de ökade krav på tilläggsupplysningar som den nya standarden 

innebär? 

 

Vi kan konstatera att samtliga respondenter som vi intervjuat anser att IFRS-standardernas 

krav på tilläggsupplysningar i de finansiella rapporterna generellt är för höga både vad gäller 

innehåll och omfång. Detta gäller även de ökade informationskraven som den nya standarden 

för intäktsredovisning innebär. Respondenterna anser att fokus bör ligga på vilken 

information som är relevant och begriplig för företagens intressenter. De anser även att 

informationen ska ge möjlighet till jämförelse mellan olika företag. Dessa kvalitativa 

egenskaper tillsammans med tillförlitlighet och rättvisande bild identifierar vi därför som 

viktiga faktorer i företagens verksamhet.  
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På grund av företagens i huvudsak negativa syn på den ökade mängden tilläggsupplysningar 

och normgivarnas tendens att istället fortsätta öka kraven vid införande av nya standarder, 

anser vi att det finns risk för att en klyfta kan bildas mellan normgivare och företag. Detta kan 

bero på att normgivare och företag utgår från olika perspektiv, det vill säga att det finns 

skillnader mellan teori och praktik. IASB och FASB strävar efter att standarden ska kunna 

tillämpas internationellt medan företagen endast är intresserade av deras enskilda tillämpning. 

En internationellt anpassad standard innebär att normgivarna måste anpassa sig till såväl olika 

nationers nuvarande redovisning som efter bransch och företag. Dessa skillnader menar vi 

skapar behov av ökad mängd tilläggsupplysningar, vilket kan påverka företagen negativt. 

 

Utöver normgivarnas krav på företagen urskiljer vi även krav från företagens intressenter. Vi 

bedömer att det är dessa krav som ligger till grund för företagens etiska och moraliska 

ställningstaganden. Vi kan konstatera att innehållet i de finansiella rapporterna tillsammans 

med de icke-reglerade tilläggsupplysningarna, utgör grunden till hur intressenterna ser på 

företagen. På grund av detta menar vi att redovisning i förhållande till intressenternas krav är 

viktigt för företagens anseende och legitimitet. Angående detta formulerade vi följande 

frågeställning: 

 

Anser företag att införandet av en ny standard för intäktsredovisning kommer påverka 

deras legitimitet? 

 

Angående företags förmåga att uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet uppmärksammar vi 

att tillvägagångssätten skiljer sig mellan teori och praktik. Medan det teoretiskt sett finns 

särskilda strategier för detta ser vi att företagen istället hanterar situationer angående 

legitimitet när de uppstår utan att uttalat förhålla sig till strategier. Därför har vi inte kunnat 

identifiera några särskilda handlingsplaner gällande hur företagen kommer förhålla sig till 

intressenter och legitimitet vid införandet av den nya standarden för intäktsredovisning. 

 

Vi identifierar en koppling mellan företagens intressenter och legitimitet och de kvalitativa 

egenskaper som IASB presenterar i sin föreställningsram. Flera respondenter anser att en ökad 

mängd tilläggsupplysningar kan påverka de kvalitativa egenskaperna negativt. Bristande 

relevans på grund av för stor informationsmängd kan orsaka förvirring bland intressenterna 

eftersom de får svårt att urskilja vilka enskilda krav de ska ställa på företagen. När 

intressenterna inte kan formulera sina krav kan företagen heller inte tillgodose intressenternas 

behov. På detta sätt riskerar företagens legitimitet att hotas. Vi anser därför att företagen i 

första hand måste identifiera sina intressenter för att kunna förhålla sig till intressenternas 

krav på företagen. Därmed undviker företagen en minskning av legitimiteten. Här finns även 

möjlighet för företagen att påverka legitimiteten positivt. Detta anser vi kan ske genom att 

företagen säkerställer att den information som ges i tilläggsupplysningarna är relevant, vilket 

uppnås genom hänsyn till intressenterna och deras krav. 

 

Med bakgrund i detta kan vi konstatera att den del av den nya standarden för 

intäktsredovisning som skulle kunna påverka företagen mest är de ökade kraven på 
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tilläggsupplysningar. Detta gäller såväl reglerade som icke-reglerade tilläggsupplysningar, 

men samtliga respondenter är överens om att de etiska aspekterna i den ickereglerade 

informationen är det som skulle kunna påverka legitimiteten mest. Dock är det då viktigt att 

företagen informerar om de etiska aspekter de tagit hänsyn till, för att intressenterna ska 

kunna ställa rimliga krav och få en korrekt bild av företagen.  

 

Utifrån svaren på frågeställningarna avser vi undersöka om syftet med uppsatsen uppfylls: 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om legitimiteten kan komma att påverkas genom 

införandet av en ny standard för intäktsredovisning. 

 

Med bakgrund i vad som tidigare nämnts i detta kapitel anser vi att syftet uppfylls genom att 

företagens legitimitet endast kommer påverkas i begränsad utsträckning. Denna bedömning 

gör vi utifrån respondenternas åsikt att införandet av den nya standarden för 

intäktsredovisning kommer påverka olika företag och branscher i varierande utsträckning. 

Vidare konstaterar vi att de ökade kraven på tilläggsupplysningar i viss mån kan påverka 

legitimiteten negativt för alla företag som berörs av standarden eftersom mängden information 

riskerar bli för stor för intressenterna att hantera. 

 

6.2. Förslag till fortsatta studier 
I vår uppsats är fyra företag representerade. Detta innebär att ytterligare undersökningar skulle 

kunna ge större generaliserbarhet av eventuella effekter på företags legitimitet vid införandet 

av en ny standard för intäktsredovisning. Fortsatta studier föreslår vi även kan fokusera på 

effekter av införandet av andra redovisningsstandarder än den som undersöks i denna uppsats, 

eftersom nya standarder innebär mer omfattande tilläggsupplysningar. Dessutom skulle en 

uppföljande studie om de faktiska effekterna när standarden har börjat gälla vara intressant. 

För att få ytterligare perspektiv på ämnet kan även undersökning utifrån intressenternas, 

istället för företagens, perspektiv genomförs. 
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Bilaga 1. Introduktionsbrev 
 

Hej XXXX,  

 

Vi är två studenter från Linköpings universitet som skriver kandidatuppsats i 

företagsekonomi. Uppsatsen handlar om vad den nya standarden för intäktsredovisning (en ny 

IFRS för intäkter) innebär för företags legitimitet. 

 

Vi är intresserade av hur företag arbetar för att uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet vid 

förändrade redovisningsdirektiv, och undrar om ni skulle vilja medverka med en kortare 

intervju? Detta intervjumaterial kommer sedan att ligga till grund för vår undersökning. Vi är 

flexibla gällande intervjuform (till exempel telefonintervju) och tid, men skulle av tidsskäl 

gärna genomföra intervjun så snart som möjligt. 

 

För att underlätta bearbetningen av insamlat material vill vi gärna spela in eventuell intervju, 

men vi vill framhålla att ni som medverkande har rätt att vara anonym, i den grad ni önskar. 

 

Är ni intresserade av att medverka i vår undersökning så är ni välkommen att kontakta oss via 

telefon eller e-post. 

 

  

 

Med hopp om svar! 

 

  

 

Vänliga hälsningar 

 

  

 

Camilla Boström, 070 – 750 64 65, cambo228@student.liu.se 

 

Johanna Kallentoft, 070 – 362 87 45, johka147@student.liu.se 
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Bilaga 2. Intervju Respondent 1 
 

Bakgrund   

 Huruvida ansåg ni att det behövdes en ny standard för intäktsredovisning? 

 Vad hade ni önskat skulle komma att förändras med den nya standarden?  

 

Ny standard för intäktsredovisning 

 Vilka anses vara de huvudsakliga användarna av era finansiella rapporter och hur 

påverkas de? 

 Hur ställer ni er till eventuella fördelar samt nackdelar som den nya standarden 

medför? 

 Kommer ändringarna leda till mer arbete? Mer kostnader? 

 Anser ni att förändringarna om tilläggsupplysningarna gynnar intressenterna mer än de 

tidigare gjort?  

 Hur kommer dessa tilläggsupplysningar att visa en mer rättvisande bild av företaget 

enligt er?  

 

Övrigt 

 Övriga kommentarer? 

 Vill ni vara anonym vid användning av intervjumaterialet? 
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Bilaga 3. Intervju Respondent 2 
 

Allmänna frågor 

 Får vi spela in intervjun? 

 Vill ni använda er av konfidentialitet?  

 Får vi kontakta er i efterhand om det skulle uppstå uppföljningsfrågor? 

 Vilken befattning har ni på företaget? 

 Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter/ ansvarsområden? 

 Hur länge har ni arbetat med redovisning?  

 Hur länge har ni arbetat på det här företaget? 

 Vad har ni tidigare arbetat med? 

 

Legitimitet 

 Vilka är de huvudsakliga användarna av ett företags finansiella rapporter?  

 Vilka huvudsakliga krav ställer dessa användare på företaget? 

 Vilken roll har dessa användare för företagets legitimitet och anseende? 

 Hur gör företag för att uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet?  

 Vilka faktorer/ händelser skulle kunna påverka företagets legitimitet?  

 

Ny standard för intäktsredovisning 

 Vad anser ni om ökade krav på tilläggsupplysningar i de finansiella rapporterna?  

 Har ni erfarenhet av införande av en redovisningsstandard? 

 Hur gör företag för att uppnå, bibehålla och återuppnå legitimitet när en ny 

redovisningsstandard införs? 

 Tror ni att företags legitimitet kommer att påverkas om en ny standard för redovisning 

införs? 

 

Övrigt 

 Är det något mer som ni vill ta upp som ni tycker vi har missat? 
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Bilaga 4. Intervju Respondent 3 
 

Allmänna frågor 

 Får vi spela in intervjun? 

 Vill ni använda er av konfidentialitet? 

 Får vi kontakta er i efterhand om det skulle uppstå uppföljningsfrågor? 

 Vilken befattning har ni på företaget? 

 Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter/ ansvarsområden? 

 Hur länge har ni arbetat på det här företaget? 

 Hur länge har ni arbetat med redovisning?  

 

Legitimitet 

 Vilka är de huvudsakliga användarna av era finansiella rapporter?  

 Vilka huvudsakliga krav ställer dessa användare på företaget? 

 Vilken roll har dessa användare för företagets legitimitet och anseende? 

 Hur gör ni för att uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet?  

 Vilka faktorer/ händelser skulle kunna påverka företagets legitimitet?  

 

Ny standard för intäktsredovisning 

 Vad anser ni om den nya standarden för intäktsredovisning? 

 Vad anser ni om de omfattande krav på tilläggsupplysningar som den nya standarden 

innebär? 

 Tror ni att mer omfattade tilläggsupplysningar kommer påverkar intressenterna mer än 

de tidigare gjort?  

 Kommer detta ge en mer rättvisande bild av företaget? 

 Hur tror ni att företag över lag gör för att uppnå, bibehålla och återuppnå legitimitet 

när nya redovisningsstandarder införs? 

 Tror ni att legitimiteten kommer att påverkas av införandet av den nya 

intäktsstandarden? 

 

Övrigt 

 Är det något mer som ni vill ta upp som ni tycker vi har missat? 
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Bilaga 5. Intervju Respondent 4 
 

Allmänna frågor 

 Får vi spela in intervjun? 

 Vill ni vara anonym? 

 Får vi kontakta er i efterhand om det skulle uppstå uppföljningsfrågor? 

 Vilken befattning har ni på företaget? 

 Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter/ ansvarsområden? 

 Hur länge har ni arbetat med redovisning?  

 Hur länge har ni arbetat på det här företaget? 

 

Legitimitet 

 Vilka är de huvudsakliga användarna av era finansiella rapporter?  

 Vilka huvudsakliga krav ställer dessa användare på företaget? 

 Vilken roll har dessa användare för företagets legitimitet och anseende? 

 Hur gör ni för att uppnå, bibehålla eller återuppnå legitimitet?  

 Vilka faktorer/ händelser skulle kunna påverka företagets legitimitet?  

 

Den nya standarden för intäktsredovisning  

 Vad anser ni om den nya standarden för intäktsredovisning? 

 Vad anser ni om de omfattande krav på tilläggsupplysningar som den nya standarden 

innebär? 

 Tror ni att mer omfattade tilläggsupplysningar kommer påverkar intressenterna mer än 

de tidigare gjort?  

 Kommer detta ge en mer rättvisande bild av företaget? 

 Har ni erfarenhet av införande av en redovisningsstandard sedan tidigare?  

 Tror ni att legitimiteten kommer att påverkas av införandet av den nya 

intäktsstandarden? 

 

Övrigt 

 Är det något mer som ni vill ta upp som ni tycker vi har missat? 

 

 

 


