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SAMMANFATTNING 
 
 
Vid ett möte i Lissabon år 2000 bestämdes att det fanns behov av att öka jämförbarheten 
mellan företags årsredovisningar i olika länder. Detta skulle åstadkommas genom att företag 
inom EU skulle bli tvungna att följa samma redovisningsstandarder vid upprättande av sina 
årsredovisningar. Som följd av detta blev IFRS/IAS (International Financial Reporting 
Standards/International Accounting Standards) år 2005 tvingande för alla börsnoterade 
företag i Sverige. I denna uppsats har vi valt att studera en del i denna standard nämligen IAS 
24, Upplysningar om närstående. 
 
Med en närstående relation menas en part som, direkt eller indirekt, har betydande eller 
bestämmande inflytande över ett företag. Med detta menas att parten kan påverka ett företags 
finansiella och operativa strategier. Det är därför viktigt att företagen upplyser om dessa 
relationer eftersom att de kan påverka verksamheten och därför anser vi att det är ett intressant 
ämne.  
 
Problemställningen i denna uppsats är: 
 
”Hur tillämpar svenska börsnoterade koncernbolag den internationella redovisningsstandarden 
IAS 24, Upplysningar om närstående?” 
 
Vårt syfte med uppsatsen har varit att med hjälp av en kvantitativ materialstudie studera om 
företagen på OMX Stockholm Large Cap. tillämpar IAS 24. Detta har vi gjort genom att 
granska företagens årsredovisningar och den information som finns i dessa vilket gör att vi 
intagit ett intressentperspektiv. 
 
För att undersöka detta har vi använt oss av en positivistisk kunskapssyn och en kvantittiv 
undersökningsmetod. Utifrån IAS 24 och redovisningens föreställningsram, har vi utformat en 
undersökningsmall som operationaliserade de upplysningskarv som rekommendationen utgörs 
av. Med hjälp av undersökningsmallen kodades informationen, rörande närstående, i 
årsredovisningarna om till sifferdata för att på ett överskådligt sätt kunna se mönster i hur 
företagen tillämpade IAS 24.  
 
Resultatet av vår studie var att företagen i stort sätt uppfyller de krav som IAS 24, 
Upplysningar om närstående, ställer. Det fanns dock skillnader i hur standardens olika 
upplysningskrav uppfylldes. Upplysningar om vilka närståenderelationer som fanns och 
ersättningen till ledande befattningshavare redovisas på tillfredställande sätt medan 
upplysningskraven gällande transaktioner med närstående visade ett fåtal brister. 
 
Redovisningens föreställningsram innehåller ett flertal kvalitativa egenskaper så som 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet m.fl. Med utgångspunkt i dessa krav anser 
vi att det finns brister i hur företagen väljer att presentera sin information gällande 
upplysningar om närstående. Dessa presenteras ofta på ett icke standardiserat sätt och det kan 
ifrågasättas om företagens årsredovisningar uppfyller redovisningens grundläggande 
principer, det vill säga de kvalitativa egenskaperna. Mer eller mindre alla företag visar samma 
brister gällande placering och utformning av information gällande upplysningar om 
närstående vilket får oss att anta att de kvalitativa egenskaperna inte är viktiga vid 
presentation av denna typ av information. 
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1. INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att presentera vårt ämnesval. Vidare kommer vi att beröra 
redovisningens utveckling samt vilken problematik som kan uppstå vid redovisning inom det 
problemområde vi valt. Ur denna argumentation har uppsatsens frågeställning och syfte växt 
fram. Vissa avgränsningar har motiverats för att få en mer detaljerad och djupgående 
undersökning. Vi presenterar även, för ämnesområdet, viktiga begrepp i syfte att ge ökad 
förståelse och minimera tolkningsolikheter.  
 
 
1.1 Ämnesval 
I Sverige är börsnoterade företag enligt lag tvungna att följa Internationella redovisningsrådets 
rekommendationer IFRS/IAS. Den standard som denna studie kommer att behandla är IAS 24 
Upplysningar om närstående, som beskriver hur företagen skall hantera upplysningar om 
relationer och transaktioner till sina närstående. Med närstående menas en person eller ett 
företag som direkt eller indirekt utövar ett bestämmande eller betydande inflytande på ett 
företags finansiella och operativa strategier.1 
 
Närståenderelationer är vardagligt förekommande i företagsvärlden och därför anser vi att det 
är av vikt att undersöka tillämpningen av denna standard. Hur ett företags närståenderelationer 
ser ut, kan påverka dess finansiella ställning och strategier. Ett företags resultat och finansiella 
ställning kan påverkas av relationer till närstående även om transaktioner inte har förekommit. 
”Enbart existensen av en närståenderelation kan vara tillräckligt för att påverka företagets 
transaktioner med andra parter. Exempelvis kan ett dotterföretags förbindelser med en 
handelspartner avslutas när ett moderföretag förvärvar ett systerföretag som är verksamt i 
samma bransch som den tidigare partnern.”2 Det är därför av intresse för att företagets 
intressenter ska få en rättvisande bild av företagets finansiella status. 
 
 Informationssökning inom ämnet har visat att det inte finns så många tidigare undersökningar 
och studier som just behandlar ämnet kring upplysningar om närstående. Vi skulle därför i vår 
studie vilja undersöka hur lagar, regler och rekommendationer i IAS 24 Upplysningar om 
närstående tillämpas och efterlevs i syfte att fylla den informationslucka som finns.  
 
 
1.2 Redovisningens historia 
För att öka förståelsen för redovisning och dess användningsområde anser vi det vara av 
intresse att klargöra hur, varför och vart redovisningen växte fram. Det är inte alltid självklart 
hur redovisning skall tolkas och på vilka grunder den är framställd. Därför kommer vår 
fortsatta uppbyggnad av detta problematiserande kapitel att försöka klargöra just 
redovisningens historiska utveckling samt de val och problem redovisningen och normgivare 
står inför idag. 
 
Dubbel bokföringstekniken växte fram mellan 1200 - 1500-talet i de italienska 
handelsstäderna. Banker började växa fram och de krävde att låntagarna förde böcker för att 
hålla god ordning på sina affärer.3 Bokföringen kvantifierades inte utan innehöll 

                                                 
1 Epstein, Barry J., Mirza, Abbas Ali, Interpretation and application of International Financial Reporting 
Standards 2006, 777. 
2 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 368-369. 
3 Artsberg Kristina, Redovisningsteori –policy och –praxis, (Malmö: Liber AB 2003), 61 
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minnesanteckningar där flera händelser noterades. Anteckningarna kunde innehålla 
information om namn och ort på motparten och vad affärshändelsen avsåg.4 
 
Redovisningens utveckling i de industrialiserade länderna kännetecknas av två olika 
redovisningstraditioner, den kontinentala och den anglosaxiska. Den kontinentala traditionen 
tillämpades främst av västeuropeiska länder med undantag för Storbritannien, Irland och 
Holland som tillsammans med USA och Japan tillhörde den anglosaxiska traditionen. 
Skillnaden mellan dessa utgörs av två olika civilrättsliga traditioner. Den kontinentala 
civilrättsliga traditionen är mer legalistisk vilket betyder att den är baserad på nedskrivna 
lagar. Den anglosaxiska traditionen baseras på sedvanerätt vilket betyder att redovisningen i 
liten utsträckning reglerats med lagstiftning. Utvecklingen har i denna tradition istället gjorts 
av redovisningsprofessionerna det vill säga normgivarna.5 
 
Dessa två traditioner har olika syn på hur en ”riktig” redovisning upprättas. Enligt den 
kontinentala traditionen upprättas redovisningen i enlighet med lagen medan den anglosaxiska 
traditionens redovisning ska ge en rättvisande bild av företaget.6 
 
Som en följd av Storbritanniens inträde i EG och uppkomsten av multinationella företag så 
har den anglosaxiska traditionen blivit en utgångspunkt för framtida redovisningsutveckling i 
EG senare EU. Internationellt har redovisningen de senaste decennierna utvecklats mot den 
anglosaxiska traditionen, med fokus på att redovisningen skall ge en rättvisande bild. Då de 
olika redovisningslägren har olika redovisningstraditionella bakgrunder så finns det dock 
skillnader dem emellan.7 
 
 
1.3 Problembakgrund 
 
1.3.1 Redovisningens syfte 
Redovisningen skall ge en sammanfattande bild av ett företags affärer med omgivningen. Ett 
exempel på varför externredovisning behövs är för att öka tilliten mellan olika parter vid 
affärer, detta för att ingen av parterna skall känns sig lurad och omedvetet lida ekonomisk 
skada. Det finns även andra anledningar till att externredovisning behövs till exempel vid 
riskbedömning av investeringsbeslut, vid frågor om ett företags existensberättigande och vid 
beskattning av vinst.8 
 
Intresserade parter av ett företags externa redovisning kan således vara långivare, 
kreditgivare, leverantörer, aktieägare, myndigheter, kommun, landsting, anställda och 
allmänheten. Detta ger en tydlig indikation på att det finns flertalet intressenter som har olika 
typer av informationsbehov. Ändamålet för intressenters behov av korrekt information är 
således olika men syftar alla till att de för sitt ändamål skall kunna ta informerade beslut.9 
 
1.3.2 Harmonisering av internationell redovisning 
Europaparlamentet och europeiska unionens råd kom vid ett möte, i Lissabon år 2000, fram 
till att det fanns behov av att vidta åtgärder för att den redovisning som offentliggörs av 

                                                 
4 Artsberg Kristina, Redovisningsteori –policy och –praxis, (Malmö: Liber AB 2003), 62 
5 Smith, Dag, Redovisningens språk, (Lund: Studentlitteratur 2006), 63-64. 
6 Smith, Dag, Redovisningens språk, (Lund: Studentlitteratur 2006), 64. 
7 Smith, Dag, Redovisningens språk, (Lund: Studentlitteratur 2006), 69-70. 
8 Gröjer, Jan-Erik, Grundläggande redovisningsteori, (Lund: Studentlitteratur 2002), 18-19. 
9 Gröjer, Jan-Erik, Grundläggande redovisningsteori, (Lund: Studentlitteratur 2002), 20. 
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noterade bolag på ett enklare sätt skulle kunna jämföras. För att genomföra detta krävdes att 
alla noterade bolag inom EU följer samma uppsättning redovisningsstandarder vid 
upprättande av sina koncernredovisningar.10 
 
Målet med detta var att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv kapitalmarknad inom 
EU. Denna förordning skulle skydda investerare och samtidigt stärka den fria rörligheten av 
kapital mellan länderna. Kommissionen beslutade att samtliga noterade bolag senast år 2005 
skulle upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med ett gemensamt regelverk.11 
 
År 2005 blev IFRS/IAS (International Financial Reporting Standards/International 
Accounting Standards) tvingande för börsnoterade företag i Sverige. Dessa standarder 
utfärdas av ett oberoende expertorgan, IASB (International Accounting Standards Board). 
Vilka har som mål att verka för att internationell redovisningsteori skall harmonisera.12 
 
Innan införandet av IFRS/IAS stod EU-parlamentet inför valet mellan det detaljreglerade 
amerikanska regelverket FAS och det principbaserade regelverket IAS. Anledningen till att 
IFRS/IAS valdes framför FAS var att den ansågs passa bättre till den europeiska 
företagskulturen.13 IFRS/IAS är en av grundpelarna i EU:s strategi för en gemensam 
kapitalmarknad, vilket har gjort att företagen nu har fler och nya valmöjligheter vid 
upprättandet av sina årsredovisningar. En mer gemensam plattform bidrar till en mer enhetlig 
tillämpning av redovisningsprinciper med syfte att minska skillnader mellan länders 
redovisningspraxis.14  
 
Redovisningsskandalen runt det amerikanska företaget Enron är ett exempel på nackdelar med 
att ha ett allt för detaljreglerat regelverk. I Enronaffären hävdade revisorerna att de tyckte att 
redovisningen inte gav en rättvisande bild, men att den följde de regler som fanns och var 
därför tvungen att godkännas. Hade Enron istället upprättat sin redovisning enligt IAS, som är 
mer principbaserad med flertalet kvalitativa mål, skulle revisorerna kunnat anmärka på att 
redovisningen var missvisande. EU:s val av en principbaserad redovisningsnormgivning har 
även medfört nackdelar; den lämnar mycket mer utrymme för subjektiva bedömningar för 
företagsledning och revisorer i utformning av årsredovisningar.15 Att företagen ges utrymme 
att tolka och anpassa redovisningsprinciper till den egna verksamheten försvårar till viss del 
jämförelse mellan olika koncerners finansiella rapporter. Det är därför viktigt att svenska 
branschföreträdare, så långt det går, verkar för att informationen i finansiella rapporterna 
presenteras på ett likartat sätt och att koncernbolagen på ett pedagogiskt sätt upplyser om 
vilka redovisningsprinciper och argument som ligger som grund för de finansiella 
rapporterna.16 
 
Den principbaserade redovisningens kvalitativa egenskaper, som vi kommer att behandla 
senare i uppsatsen, ingår i den föreställningsram som ska kunna användas av normbildarna för 
att kunna skriva logiskt sammanhängande standarder för redovisningsområdet. Den skall även 
på ett övergripande sätt kunna användas vid redovisningsproblem där det saknas en specifik 
redovisningsstandard/-rekommendation.17  
                                                 
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
12 Wernerman, Marie, Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS/IFRS 2006, 3. 
13 Finansinspektionen, PM 2002, Enron – Lärdomar för finansiell tillsyn?, 4. 
14 Finansinspektionen, Företagens tillämpning av internationella redovisningsregler, (2006:2), 1. 
15 Finansinspektionen, PM 2002, Enron – Lärdomar för finansiell tillsyn?, 4. 
16 Finansinspektionen, Företagens tillämpning av internationella redovisningsregler, (2006:2), 1. 
17 Larsson C-G m fl., Företagets finanser, (Lund: Studentlitteratur, 2007), 6. 
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Det finns således två olika värderingsgrunder vid den principbaserade redovisningen. Dels de 
angivna standarder och rekommendationer som ger mer detaljerade instruktioner i vilken 
information som krävs och hur den skall presenteras. Den andra delen är att redovisningen 
skall värderas utifrån de kvalitativa egenskaper som framgår av föreställningsramen. Detta för 
att motverka den problematik som uppstod vid skandalen runt det amerikanska företaget 
Enron. 
 
 
Trots att IAS 24 har varit gällande i två årtionden observeras det ofta att upplysningar om 
närstående inte lämnas på ett korrekt sätt i alla verksamheter. När det finns upplysningar om 
närstående i finansiella rapporter, som konstaterats vara en transaktion med en närstående, är 
dessa ofta ofullständigt redovisade. Det verkar finnas tydligt motstånd mot att redovisa vissa 
specifika transaktioner med närstående, så som lån till ledning, nyckelpersoner eller nära 
medlemmar till deras familjer.18 
 
Upplysningarna i årsredovisningarna måste anses vara tillräckliga om de uppfyller de 
minimikrav på information som finns i IAS 24 Upplysningar om närstående och att 
redovisningen också uppfyller de kvalitativa egenskaper som finns i den föreställningsram 
som ligger som grund för den principbaserade redovisningen.  
 
 
1.4 Problemställning 
Hur tillämpar svenska börsnoterade koncernbolag den internationella redovisningsstandarden 
IAS 24, Upplysningar om närstående? 
 
1.5 Syfte 
Att kartlägga om svenska börsnoterade koncernbolag på OMX Stockholm Large Cap. 
tillämpar IAS 24 Upplysningar om närstående i sina årsredovisningar. Det betyder att 
företagen vid upprättande av sina årsredovisningar följer de krav på upplysningar som 
rekommendationen IAS 24 ställer och att företagen gör det på ett överskådligt sätt.  Detta 
kommer att belysas genom att företagens årsredovisningar jämförs med de rekommendationer 
och minimikrav på upplysningar om närstående och transaktioner med närstående som finns i 
IAS 24. 
 
1.6 Perspektiv 
Innehållet i IAS 24 Upplysningar om närstående har som syfte att upplysa intressenter om 
vilka närstående kontakter företag har och vilka transaktioner företaget gjort med närstående 
parter. Denna information är sedan menad att ligga som grund, för att intressenter skall kunna 
ta informerade beslut. Med intressenter menas personer och företag som har intresse att ta del 
av ett företags årsredovisning. Vi har valt att undersöka hur företagen presenterar 
upplysningar om närstående genom att undersöka just deras årsredovisningar. 
Årsredovisningar är publicerad information utgivna av företagen och är därför tillgängliga för 
alla. När vår studie bygger på den information som finns tillgänglig för allmänheten anser vi 
oss inta ett (allmänhetens perspektiv eller) intressent perspektiv.  
 
 
 

                                                 
18 Epstein, Barry J., Mirza, Abbas Ali, Interpretation and application of International Financial Reporting 
Standards 2006, 776. 
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1.7 Avgränsningar 
IAS/IFRS är tvingande för alla börsnoterade bolag i Sverige och därför ingår inte onoterade 
bolag i denna studie. Vidare har vi också begränsat antalet börsnoterade bolag till de som 
finns noterade på OMX Stockholm Large Cap. Inom denna grupp har vi gjort ännu en 
avgränsning där vi valt bort bolag som är verksamma inom finansområdet som kreditinstitut, 
investmentbolag och banker. Därför att dessa företags redovisning till viss del regleras av 
andra regler, lagar och praxis som är mer detaljerade än de övrigas regelverk. Detta skulle 
medföra att dessa skulle bilda en egen grupp som inte skulle kunna jämföras på samma villkor 
som företag från andra verksamhetsgrupper. 
 
 
1.8 Begrepp 
 
Koncern: Benämning på ett antal företag som samarbetar under ledning av 

ett av dem, moderbolaget. 
 
Moderbolag: Företag som äger mer än 50 % av röstandelarna i ett eller flera 

andra företag. 
 
Dotterföretag:  Företag där minst hälften av aktiekapitalet ägs av ett annat företag. 
 
Joint venture: "Samriskföretag", benämning på ett projekt i vilket företag 

samverkar. Ofta sker sådan samverkan mellan företag från skilda 
länder. Joint venture står i Sverige inte för någon speciell 
företagsform, utan man får från fall till fall ta ställning till vilken 
företagsform som skall väljas. 

 
Intresseföretag:  Företag där minst 20 och högst 50% av aktierna ägs av annat 

företag. 
 
 
Intressent/användare:  Måste besitta viss förståelse om hur informationen i 

årsredovisningar skall tolkas, de som ej har denna kunskap 
betraktas inte som redovisningens primära målgrupp.19 Vanligtvis 
utgörs dessa av ägare/investerare, långivare, leverantörer, kunder, 
konkurrenter, anställda samt kommun och stat.20 

 
Närstående: I korthet kan sägas att en närstående är endera eller flera av 

följande: 
 

a) den som direkt eller indirekt utövar ett bestämmande inflytande 
b) har en andel i företaget som ger betydande inflytande 
c) tillsammans med mellanhänder har ett bestämmande inflytande 
d) är ett intresseföretag 
e) är ett joint venture 
f) nyckelperson i ledande ställning 

                                                 
19 Falkman, Pär, Teori för redovisning (Lund: Studentlitteratur 2000), 69. 
20 Smith, Dag, Redovisningens språk, (Lund: Studentlitteratur 2006), 17. 
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g) står under bestämmande inflytande 
h) företag som utgör plan i avveckling av anställda.21 

 
Transaktion med  
närstående: Är en överföring av resurser, tjänster eller förpliktelser mellan 

närstående, oavsett om ersättning utgår eller inte. Här innefattas 
alla ersättningar så som kortfristiga ersättningar, ersättningar efter 
avslutad anställning, övriga ersättningar till anställda, ersättningar 
vid uppsägning och aktierelaterade ersättningar.22 

 
 
IFRS: (International Financial Reporting Standards) Internationalla 

redovisningsstandarder som ersätter IAS och utfärdas av 
expertorganet IASB.23 

 
FAS: (Financial Accounting Standards). Är ett amerikansk 

redovisningsregelverk som utfärdas av FASB. Har sedan 2002 
samarbetar med IASB för att minska skillnader standarderna 
emellan.24 

 
IASB: International Accounting Board, internationellt expertorgan som 

utfärdar redovisningsrekommendationer. Arbetar för att 
internationell redovisning skall harmonisera. Tidigare kallad IASC 
(Internationell Accounting Standard Committee) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Finansinspektionen, Granskning av prospekts – en vägledning (2006-09-13), 41-42. 
22 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 369-370. 
23 FARs engelska ordbok, 11:e upplagan (Stockholm: FAR Förlag AB, 2001) 
24 Epstein, Barry J., Mirza, Abbas Ali, Interpretation and application of International Financial Reporting 
Standards 2006, 2,7. 
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2. TEORETISK METOD 
 
I detta kapitel motiveras de vetenskapliga metodval som kommer att ligga som grund för vår 
undersökning. Vi har även beskrivit den förförståelse vi hade när vi påbörjade studien. Det är 
av vikt att veta att vår förförståelse tillsammans med den vetenskapsinriktning som motiverats 
är avgörande för studien och hur vi tolkar det aktuella fenomenet.  
 
 
2.1 Förförståelse 
Modern psykologisk forskning har tydligt visat att människor inte har kapacitet att samla in 
och bearbeta all relevant information. Att tro att det är möjligt att kunna gå ut i verkligheten 
med helt öppna sinnen vore naivt, alla undersökare gör medvetet och omedvetet 
avgränsningar. Personliga fördomar avgör vad som anses viktigt och mindre viktigt när 
forskare påbörjar en empirisk studie och detta är avgörande för vilken slags data de väljer att 
samla in.25 Således har vi subjektiva referensramar som fungerar som styrande faktorer och vi 
har mer eller mindre tydliga idéer om hur företeelser ter sig i verkligheten. Vi bör därför så 
långt som möjligt göra oss medvetna om dessa förutsättningar för egen och andra läsares 
skull.26 
 
De finansiella rapporternas primära målgrupp anses vara personer som har grundläggande 
kunskaper inom redovisning, vilket möjliggör att de kan tillgodogöra sig och förstå den 
information som finns i rapporterna. Vi har läst kurser, vid Umeå Universitet, inom 
företagsekonomi som behandlat ämnet i framförallt finansieringsmomenten i företagsekonomi 
B och i kursen Redovisning C som består av momenten Redovisningsteori och praxis och 
Koncernredovisning.  Vi anser därför att vi till viss del har de grundläggande kunskap som 
krävs för att kunna tillgodogöra oss den information som presenteras i företagens 
årsredovisningar. Vi vill dock understryka att det också finns möjlighet att vi begränsade av 
våra ämneskunskaper kan ha missat eller saknar annan relevant kunskap. Informationen i 
årsredovisningarna, de lagar, regler, rekommendationer och redovisningspraxis som vi använt 
i denna studie kommer att tolkas utifrån denna teoretiska bakgrund. 
 
 
2.2 Kunskapssyn och angreppssätt 
 
”Det som är viktigt är inte vad som faktiskt händer, utan hur händelsen tolkas.”27 
 
2.2.1 Val av ansats 
Hur verkligheten tolkas är högst subjektiv och därför ligger det problematik i att bestämma 
vad som kan accepteras och anses som kunskap.28 De grundläggande ontologiska 
utgångspunkterna beskriver verkligheten på olika sätt ur två olika ståndpunkter, på ena sidan 
beskrivs verkligheten som en produkt av sociala aktörers företeelser, denna ontologiska 

                                                 
25 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad hur och varför?, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 43. 
26 Holme, I. M, Solvang, B. K, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 36. 
27 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad hur och varför?, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 33. 
28 Ibid., 29. 
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utgångspunkt kallas konstruktionismen. Den motsatta utgångspunkten kallas objektivismen 
och den menar att verkligheten är oberoende av sociala aktörer.29 
 
 
Positivismen har som grundläggande utgångspunkt att den sociala verkligheten kan mätas 
med hjälp av data i form av siffror som kan bearbetas med statistiska metoder.30 Utifrån 
insamlade data är det tänkt att forskaren skall kunna få fram generaliserbara påståenden om 
den studerade verkligheten.31 Hermeneutik däremot syftar snarare till att en företeelse skall 
tolkas i sitt naturliga sammanhang, det finns således inga företeelser som är oberoende av sin 
omgivning.32 I vår studie jämför vi information i företags årsredovisningar med de krav på 
upplysningar som framgår av IAS 24. Det resultat som denna jämförelse kommer att generera 
bearbetas och kodas, med hjälp av en kodningsmall, om till sifferdata vilket betonar en 
positivistisk ansats.  
 
Positivismen försöker avbilda verkligheten genom att betona objektivitet till det undersökta 
och att på det sättet visa på ”det som är” medan hermeneutiken försöker tolka genom att ange 
betydelser. För att förklara en företeelse tror inte hermeneutiker på en objektiv relation mellan 
forskaren och det undersökta utan förespråkar snarare närheten som ett verktyg för 
förståelse.33 Med andra ord menas att forskarens förhållningssätt till respondenter är viktigt. 
Vid kvantitativa studier intar forskaren distans till respondenten för att inte själva påverka de 
fenomen de studerar. Vid kvalitativa undersökningar är närheten till respondenten ett viktigt 
element i strävan att förstå deras uppfattning av verkligheten.34 I denna bemärkelse har vi 
således distans till det vi studerar då vi inte kan påverka den information som redan finns i 
årsredovisningarna även detta stärker vår positivistiska ansats. 
 
2.2.2 Val av metod 
En metoddiskussion måste alltid grundas på metodologiska överväganden. Med metodologi 
menas ”det tänkande och principer som ligger som grund för sättet att arbeta”. Metoden är ett 
redskap för att besvara frågeställningar och måste utvärderas utifrån sin ändamålsenlighet.35 
Metodläran ger oss grundläggande verktyg för systematisk och planmässig arbete men ger i 
sig inte svar på frågor som rör vem, vad, hur och varför? Det är därför en nödvändig men inte 
tillräcklig förutsättning för att de resultat vi får fram ger en mer sanningsenlig bild av det 
fenomen vi undersöker.36  
 
Den kvantitativa metoden är lämplig att använda när ett specifikt fenomens frekvens eller 
omfattning skall beskrivas.37 Med en kvantitativ metod standardiseras information vilket gör 
den lätt att bearbeta med datorer. På det sättet är det enkelt att få en överblick och en relativt 
bra bild av ett stort och omfattande material. Ansatsen gör det enklare att strukturera 
informationen för att få fram huvuddragen, det typiska, det normala och hur avvikelser skiljer 
sig från normalfallen.38  
 
                                                 
29 Bryman, A, E, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Liber, 2005) 33-32. 
30 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad hur och varför?, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 38-39. 
31 Bryman, A, E, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Liber, 2005), 27. 
32 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad hur och varför?, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 33. 
33 Johansson Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 44-45. 
34Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, 47. 
35 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap? (Lund: Studentlitteratur. 2002), 104-105.  
36 Holme, I. M, Solvang, B. K, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 11. 
37 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, 149. 
38 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, 146-147. 
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Kritik mot den kvantitativa metoden är att den enbart lämnar möjlighet att undersöka enklare 
förhållanden och därför är det svårt att gå på djupet. En annan begränsning är att forskaren 
enbart får svar på det denne har tänkt undersöka. Då svarsalternativen ofta är givna lämnas 
inget utrymme för upplysningar om förhållanden som inte omfattas av frågeformuläret.39  
 
 Till skillnad från den kvantitativa metoden finns den kvalitativa metoden som snarare har 
som mål att ge en nyanserad bild av ett fenomen eller visa på samband mellan individ och 
kontext. För att åstadkomma just detta har den kvalitativa metoden få begränsningar på de 
svar en respondent kan ge. Därför kan öppenhet ses som ett nyckelord för den ansatsen.40 
 
Vårt tillvägagångssätt stämmer bättre överens med en kvantitativ metod eftersom att vi i vår 
studie använt oss av en kodningsmall där information kodas om till siffror. Sifferdatan har 
sedan sammanställts i en datamatris för att på ett överskådligt sätt kunna analyseras i syfte att 
försöka uttala oss om i vilken omfattning företagen på Stockholm Large Cap. tillämpar IAS 
24. 
 
2.2.3 Induktiv och deduktiv ansats 
Det finns två olika inriktningar när det gäller vilken roll teori skall spela i forskningen. Den 
deduktiva ansatsen där teorier prövas genom studier av verkligheten och den induktiva 
ansatsen där verkligheten studeras, genom empiriska studier, i syfte att generera teorier.41 
Kvantitativa forskningsmetoder är i hög grad förknippade med den deduktiva ansatsen 
eftersom att den går ut på att informationen kategoriseras innan den samlas in. Detta som följd 
av att frågor och svarsalternativ är fasta och därför begränsar insamlandet av information. Den 
induktiva ansatsen är därför inte helt överraskande ofta förknippad med en kvalitativ 
forskningsmetod då den menar att det är viktigt att forskaren är öppen för det denne skall 
studera och inte sätta ”skygglappar” som resulterar i att signifikanta aspekter utelämnas.42  
 
Istället för att observera verkligheten och försöka generalisera den för att kunna formulera 
teorier, i enlighet med den induktiva ansatsen. Har vi genom en materialstudie valt att 
undersöka om börsnoterade företag tillämpar den teoretiska referensramen IAS/IFRS och de 
rekommendationer och redovisningspraxis som den innehåller. Den redovisningsstandard som 
vi valt att granska är IAS 24 Upplysningar om närstående, som beskriver hur upplysningar 
om närstående skall behandlas och hanteras. Genom att samla in kvantitativa data från 
årsredovisningar försöker vi granska hur detta regelverk tillämpas detta tyder på att studien är 
grundad enligt en deduktiv ansats.43 
 
 
2.3 Litteratursökning 
Vi började med att försöka få en överblick över det ämnesområde som vår studie vidrör. Detta 
gjorde vi genom att leta på Internet, facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Vid insamling av 
fakta i form av litteratur och artiklar använde vi oss av de databaser som fanns tillgängliga via 
Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. De databaser vi utnyttjat är Business Source Premier, 
Emerald och Affärsdata. Några av de sökord som använts är; related party disclosures, 
upplysningar om närstående, observance IAS (efterlevnad IAS) och IAS 24. 
 
                                                 
39 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, 146-147. 
40 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, 142-145. 
41 Bryman, A, E, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Liber, 2005), 40. 
42 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, 42-43. 
43 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, 20-23. 
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När vi först sökte i databaserna med hjälp av sökordet IAS 24 resulterade det i flertalet träffar, 
vi upptäckte dock att vi skulle bli tvungna att specificera våra sök genom att använda fler 
nyckelord. Med mer specificerade sök visade det sig att det endast fanns ett fåtal artiklar som 
matchade vårt intresseområde, och av dessa artiklar var det dock endast några enstaka som vi 
kunde använda oss av i vår uppsats då majoriteten av dessa bara berörde IAS 24 ytligt och i 
andra sammanhang som inte kunde appliceras på vår studie. 
 
Facklitteraturen hittade vi genom att använda oss av sökmotorn ALBUM på Umeå 
Universitetsbiblioteks hemsida. De sökord vi använde oss av vi dessa sök var; redovisning, 
redovisningsteori, vetenskapligmetod, metod, IAS 24, IAS/IFRS, redovisningsregler och 
extern redovisning. 
 
Majoriteten av årsredovisningarna fick vi tillgång till genom att beställa dem från hemsidan 
finansportalen.se. Resterande årsredovisningar erhöll vi genom att beställa dem på företagens 
hemsidor eller via telefonkontakt. 
 
 
2.4 Källkritik 
Tillförlitligheten, sakligheten och objektiviteten i en källa måste granskas kritiskt.44 Med 
saklighet menas att de källor som används i en studie skall vara sanna och riktiga. Vilken 
innebär att uppgifter som samlas in inte utan vidare bara kan godtas utan måste kontrolleras. 
Vetenskapsmän har som skyldighet att sträva efter att vara objektiva. Det är därför viktigt att 
forskaren försöker bilda sig en uppfattning om källan kan vara vinklad eller om den till och 
med är propagandamaterial. Om det finns tillgång till primärkällan, till viss information, skall 
den väljas framför en sekundärkälla som refererar till den ursprungliga skriften.45 Det finns 
även krav på att de källor som används inom forskning skall vara så färska som möjligt, enligt 
färskhetskravet. Med detta menas att det ofta är bättre att använda sig av nyare källa än en 
äldre. Det finns dock ett annat krav som i jämförelse med färskhetskravet kan ses som 
aningen motsägelse fullt och det är samtidighetskravet. Samtidighetskravet menar att det i 
vissa fall kan vara bättre att använda sig av en äldre källa om denne ligger närmare den 
aktuella analyserade händelsen som den beskriver. Just därför att ”en äldre bok kan i dess 
detaljer vara mer adekvat än en bok som tillkommit långt efter de timade händelserna”.46 
 
I vår studie har vi till största del använt oss av primärkällor i form av företagens 
årsredovisningar samt lagar, rekommendationer och redovisningspraxis. Vad gäller de lagar 
och redovisningspraxis som ingår i delar av denna uppsats, så anser vi att de uppfyller kraven 
på saklighet, objektivitet och tillförlitlighet. Föreställningsramen för utformning av 
finansiella rapporter och den rekommendation som vi redogör för (IAS 24 Upplysningar om 
närstående) är utgiven av IASB, som är ett internationellt expertorgan, och borde därför anses 
uppfylla alla tänkbara krav på tillförlitlighet. Denna källa uppfyller även färskhets- och 
samtidighetskravet då den trädde i kraft år 2005 och publicerades år 2006. För att få en mer 
utförlig information gällande föreställningsramen och IAS 24 har vi använt oss av boken 
Interpretation and application of International Financial Reporting Standards 2006 skriven 
av Barry J. Epstein och Abbas Ali Mirza. Denna bok fungerar som en guide för revisorer och 
används även som kurslitteratur till redovisningskurser på masternivå vid Umeå Universitet. 
Enligt oss är detta tillräckligt för att den ska anses vara en tillförlitlig källa. 
 
                                                 
44 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur 2003), 62. 
045 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur 2003), 17-20. 
46 Ibid. 64. 
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För vår empiriska undersökning har vi använt oss av företags årsredovisningar, vilka vi är 
medvetna om att de är utgivna av företagen själva. Företagen kan därför ha intresse av att 
utforma dessa rapporter till fördel för sig själva. Vi vill därför poängtera att vi är medvetna 
om att deras information i viss mån kan vara vinklad. Företagen måste dock följa lagar, regler, 
rekommendationer och redovisningspraxis vid utformandet och presentationen av deras 
finansiella rapporter. Informationen i årsrapporterna har sedan kontrollerats av oberoende 
revisorer och borde därför anses tillräckligt tillförlitliga för att vi ska kunna använda 
informationen för vår undersökning. Dock kan vi inte veta om viss information utelämnas i 
företagens årsredovisningar. Detta är vi medvetna om men denna studie bortser från sådant 
utelämnande av information på grund av accessproblem. 
   
De sekundärkällor i form av artiklar och litteratur som vi använt vid uppbyggnaden av 
problematisering och i vissa teoribildande avsnitt är skriva av personer och organisationer 
som har redovisningsproblemetik som profession. Den facklitteratur, inom ämnesområdet 
redovisning, som vi använt oss av ger läsaren inblick i vilka olika krav som ställs på 
redovisningen i stort och inte bara de krav som framgår av rekommendationen IAS 24. De 
böcker vi använt oss av, för att förtydliga dessa krav, är huvudsakligen studentlitteratur. 
Samtliga författare har dock liknande syn inom ämnet denna studie berör och vi tycker därför 
att vi inte behöver granska dessa separat (Pär Falkman, L. Dahlin, B Lundén, A-L 
Smitterberg, Dag Smith, Jan-Erik Gröjer, Nancy Holmström och Kristina Artsberg). På grund 
av dessa källors likhet och faktumet att många av dem är studentlitteratur bidrar till att de kan 
anses vara tillförlitliga och möjliga att referera till. 
 
I problembakgrunden har vi använt oss av Finansinspektionen som källa för att tydliggöra 
vikten av internationell harmonisering och den principbaserade redovisningen. 
Finansinspektionen är den myndighet som har som uppgift att, på riksdagens och regeringens 
uppdrag, övervaka företagen på finansmarknaden och därför anser vi att det är en trovärdig 
källa. 
 
Två av de studier vi använt oss av under rubriken ”tidigare studier” är skrivna av studenter. 
Detta betyder att dessa inte genomgått samma kritiska granskning som den studie som vi tagit 
från International Journal of Accounting. Vi är medvetna om att de två studentstudierna kan 
innehålla vissa felaktigheter men anledningen till att vi tog med dessa var för att förstärka de 
antaganden vi haft angående att det finns en oklarhet huruvida  IAS 24 tillämpas i företagens 
årsredovisningar. 
 
 Vi har i metodkapitlen använt oss av ett flertal olika metodböcker. Detta beror på att vi tagit 
olika delar från olika böcker som vi tyckt väsentligt bidrar till metodkapitlens uppbyggnad 
och utformning. Vi har så gott vi har kunnat försökt att använda oss av litteratur och 
undersökningar som är så nyskrivna som möjligt. I vissa fall har det inte varit möjligt på 
grund av att en nyare version av en bok kan ha varit utlånad och endast den äldre versionen 
funnits att tillgå. 
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3. LAGAR, REGLER, REKOMMENDATIONER, 
REDOVISNINGSPRAXIS OCH TIDIGARE STUDIER 
 
I detta kapitel presenteras de lagar, regler, rekommendationer och den redovisningspraxis 
som vi anser relevant, för att ge en djupare förståelse om bakgrunden och problematiken i vår 
frågeställning. Vi har även hittat tre tidigare studier som vi tycker visar att det är oklart hur 
företag tillämpar IAS/IFRS. 
 
 
3.1 Vad är en årsredovisning? 
I detta avsnitt vill vi tydliggöra vad en årsredovisning är, vad den bör innehålla och vilka krav 
som ställs på dess utformning. IAS/IFRS är ett principbaserat regelverk vilket innebär att det 
inte enbart är tillräckligt att redovisningen innehåller relevant fakta utan informationen 
granskas även utifrån olika kvalitativa egenskaper. Detta anser vi vara en viktig kunskap för 
att läsaren skall förstå hur en årsredovisning är uppbyggd och hur upplysningskraven i IAS 24 
skall redovisas. 
 
Syftet med de finansiella rapporterna är att ett företag är skyldigt att tillhandahålla 
information om sin finansiella ställning och sitt resultat samt om förändringar i den finansiella 
ställningen. Denna information är användbar för företagens intressenter och kan användas 
som underlag för olika ekonomiska beslut. Finansiella rapporter som upprättas enligt detta 
syfte innehåller information som skall tillgodose merparten av intressenternas 
informationsbehov.47  
 
Varje år publicerar aktiebolag och ekonomiska föreningar en årsredovisning som därefter blir 
en offentlig handling. Årsredovisningen ska innehålla:  
 

• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Noter 
• Förvaltningsberättelse 
 

I större företag ska årsredovisningen även innehålla en finansieringsanalys. I aktiebolag som 
företräds av en styrelse måste årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter 
och av VD:n.48 Om någon av dessa har anmält en avvikande mening om årsredovisningen ska 
yttrandet bifogas till redovisningen. Det krävs dock att den avvikande meningen har 
antecknats till styrelsens protokoll.49 
 
Redovisningslagstiftningen ger inga exakta regler som ska följas utan istället anger den vissa 
principer som ska eftersträvas. Varken årsredovisningslagen eller bokföringslagen förklarar 
vad dessa principer innebär rent praktiskt vilket innebär att expertuttalanden och praxis fått 

                                                 
47 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 10-11. 
48Dahlin, L, Lundén, B, Smitterberg A-L, Bokslut & årsredovisning femte upplagan, (Uddevalla: MediaPrint 
2006), 182-183.  
49 ÅRL Kap 2 § 7 
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stor betydelse då detaljer om hur lagarna ska följas saknas.50 I årsredovisningslagen talar man 
om tre huvudprinciper som ska följas och dessa är: 
 

• Överskådlighet 
• God redovisningssed  
• Rättvisande bild 

 
3.1.1 Överskådlighet 
Med överskådlighet menas att årsredovisningen ska vara lättöverskådlig och att den ska kunna 
läsas av personer som inte är experter inom ämnet. Större företag kan även avrunda beloppen 
till tusental kronor eller miljoner kronor för att förenkla för läsaren.51 
 
3.1.2 God redovisningssed 
Företag ska enligt årsredovisningslagen följa god redovisningssed vid upprättande av 
årsredovisningen.52 God redovisningssed är inte ett teoretiskt begrepp utan snarare en 
lagmässig konstruktion. God redovisningssed definieras, enligt förarbetena till 
bokföringslagen och årsredovisningslagen, som en ”faktiskt förekommande praxis hos en 
kvantitativ och representativ krets av bokföringsskyldiga”.53  Det är Bokföringsnämnden 
(BFN) som är ansvariga för att utveckla god redovisningssed enligt bokföringslagen.54 Detta 
sker ofta genom att redovisningsrådet kommer med rekommendationer om års- och 
koncernredovisningar, främst för publika företag. Bokföringsnämnden (BFN) uttalar sig sedan 
om i vilken utsträckning redovisningsrådets rekommendationer ska antas som god 
redovisningssed även för mindre och medelstora företag.55 De auktoriserade revisorernas 
branschorgan, FAR, ger ut rekommendationer om revision, tidigare gav FAR även ut 
redovisningsrekommendationer. En del av dessa lever fortfarande kvar men de flesta är 
omarbetade av BFN eller RR. FAR:s rekommendationer om årsredovisningar gäller främst de 
större aktiebolagen. 
 
3.1.3 Rättvisande bild (true and fair view) 
Med rättvisande bild menas att läsaren, genom att läsa balansräkningen, resultaträkningen och 
noterna, ska få information som ger en så riktig bild av företagets ekonomiska ställning som 
möjligt.56 I vissa fall får företaget avvika från grundläggande redovisningsprinciper och de 
normgivande organens råd och rekommendationer om detta krävs för att uppnå en rättvisande 
bild. Detta måste då visas för läsaren av årsredovisningen genom en tilläggsupplysning där 
anledningen till avvikelsen beskrivs. Det är dock inte tillåtet att bryta mot lagbestämmelser 
för att uppnå en rättvisande bild.57 
 
 
 

                                                 
50 Holmström Nancy, Redovisning.nu, (Malmö: Liber AB 2003), 22. 
51 Dahlin L, Lundén B, Smitterberg A-L, Bokslut & årsredovisning femte upplagan, (Uddevalla: MediaPrint 
2006), 186 
52 ÅRL Kap 2 § 2 
53 Falkman P, Externredovisningens grunder, (Lund: Studentlitteratur 2001), 51.  
54 Dahlin L, Lundén B, Smitterberg A-L, Bokslut & årsredovisning femte upplagan, (Uddevalla: MediaPrint 
2006), 186.  
55 Dahlin L, Lundén B, Smitterberg A-L, Bokslut & årsredovisning femte upplagan, (Uddevalla: MediaPrint 
2006), 186. 
56 Holmström Nancy, Redovisning.nu, (Malmö: Liber AB 2003), 23. 
57 Dahlin L, Lundén B, Smitterberg A-L, Bokslut & årsredovisning femte upplagan, (Uddevalla: MediaPrint 
2006), 187. 
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3.2 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 
År 2002 beslutade det i europaparlamentet att alla börsnoterade företag på den europeiska 
aktiemarknaden skulle övergå till att upprätta finansiella rapporter enligt gemensamma 
internationella redovisningsstandarder istället för att upprätta rapporter enligt olika nationella 
regelverk och krav. De nya internationella standarderna togs fram genom ett internationellt 
expertorgan IASC, (International Accounting Standards Committee) idag kallad IASB 
(International Accounting Standard Board). Införandet av IFRS/IAS betydde inte bara 
tillämpning av en ny redovisningspolicy utan påverkade även substantiellt affärskulturen då 
den nya föreställningsramen i vissa medlemsländer inte överensstämde med tidigare 
etablerade lagar och regler.58 Därför kommer implementeringens effekter att variera från land 
till land och från företag till företag.59 I Sverige baserades Redovisningsrådets 
rekommendationer tidigt på IAS, vilket har gjort att införandet av IAS/IFRS inte bidragit till 
några fundamentala förändringar.60 
 
Syftet med den nya föreställningsramen är att internationella redovisningsstandarder skall 
harmonisera och ge en hög grad av insyn i redovisningar i företag och att redovisning i hög 
grad kan jämföras mellan olika länder61.  
 
 
3.2.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper: 
För att redovisningens mål skall uppnås krävs att redovisningen uppfyller ett antal kvalitativa 
egenskaper62 vilka är avgörande för användbarheten hos de finansiella rapporterna.63 Dessa 
kvalitativa egenskaper tillsammans med annan praxis är viktig för den principbaserade 
redovisningen. Detta på grund av att de reglerar en annan dimension av de upplysningar som 
lämnas i de finansiella rapporterna. En dimension som är till för att förhindra 
redovisningsskandaler likt den med det amerikanska företaget Enron, som beskrivs i 
uppsatsens inledande problemdiskussion.  
 
I vår uppsats har vi valt att utgå från det ramverk och de kvalitativa egenskaper som beskrivs i 
Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 men vi har även kompletterat 
med annan litteratur på området då de kvalitativa egenskaperna källorna emellan inte skiljer 
sig betydligt. 
 
3.2.1.1 Begriplighet 
Informationen i de finansiella rapporterna skall vara utformad på ett sätt som gör det enkelt 
för intressenter att begripa dess innehåll. Det förutsätts dock att dessa har viss baskunskap 
inom redovisning och ekonomi. Relevant information för intressenters beslutsgrund bör inte 
utelämnas med motivering att informationen anses vara för komplicerad.64 
 
3.2.1.2 Relevans 
Informationen skall vara relevant för intressenterna som beslutsunderlag och underlätta för 
intressenternas bedömningar. Redovisningsinformationen är relevant om den bidrar till att en 
                                                 
58 Stittle, John The reformation of European corporate reporting: Towards a model of convergence or 
confusion? (European Business Review; Vol. 16 Issue: 2, 2004 General review),139-141.  
59 Epstein, Barry J., Mirza, Abbas Ali, Interpretation and application of International Financial Reporting 
Standards 2006, 16. 
60 Larsson C-G m fl., Företagets finanser, (Lund: Studentlitteratur, 2007), 4. 
61 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 29. 
62 Falkman, Pär, Teori för redovisning (Lund: Studentlitteratur 2000), 61. 
63 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 9. 
64 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 12. 
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användare tar ett annorlunda beslut än denne skulle ha gjort om informationen saknades.65 
Tidpunkten för lämnandet av viss information är också avgörande, information som inte finns 
tillgänglig när den behövs är således inte relevant.66 
 
3.2.1.3 Tillförlitlighet 
Termen tillförlitlighet syftar till hur informationen speglar verkligheten.67 Tillförlitlig 
information underlättar således beslutsprocessen genom att informationen då inte innehåller 
några felaktigheter eller är vinklad68. Det är viktigt att redovisningen avbildar den verklighet 
den är tänkt att avbilda.69 Informationen får därför inte influeras av personliga eller kollektiva 
intressen vilket kan yttra sig i att en redovisare manipulerar informationen.70 Redovisaren bör 
därför vara neutral i upprättandet av rapporter och inte ha förutbestämda mål denne vill 
uppnå, som kan resultera i att felaktigheter begås.71 Alla ekonomiska transaktioner måste 
kunna stödjas i syfte att redovisningen skall vara objektiv.72 
 
Informationen är endast tillförlitlig om den återger transaktioner och händelser på ett korrekt 
sätt. Ibland kan transaktioner och händelser vara svåra att mäta därför bör företaget upplysa 
om riskerna med värderingen.73  
 
3.2.1.4 Försiktighet 
Olika omständigheter kan bidra till att det finns osäkerheter vid mätning och värdering av 
olika poster i redovisningen. När sådana problem föreligger är det nödvändigt att tillämpa 
försiktighetsprincipen för att redovisningen skall kunna anses vara neutral och tillförlitlig. 
Detta betyder således att företag bör vidta försiktighet vid värdering av till exempel intäkter 
och kostnader så att dessa inte överskattas eller underskattas.74 
 
3.2.1.5 Jämförbarhet 
Den information som ges i årsredovisningar blir mer användbar om intressenter, på ett enkelt 
sätt, kan jämföra informationen med tidigare år och till viss mån med andra företag. 
Standardisering är därför en förutsättning för att möjliggöra jämförbarhet och de är viktigt att 
företagen konsekvent använder sig av samma redovisningsmetoder år efter år.75 Det bör 
framgå i redovisningen vilka redovisningsprinciper som används och hur ändringar av dessa 
påverkar.76   
 
3.2.1.6 Överväganden vid upprättande av redovisningsinformation 
Vid upprättande av finansiella rapporter är det viktigt att företagen gör en avvägning mellan 
nyttan och kostnaden av att tillhandahålla en viss information.77 Informationens tillförlitlighet 
och relevans kompromissas därför ibland på grund av att viss information är för kostsam att ta 
fram.78 Dessa avvägande är inte fullt så enkla att göra eftersom att framtagande av viss 
                                                 
65 Falkman, Pär Externredovisningens grunder, (Lund: Studentlitteratur, 2001), 231. 
66 Falkman, Pär, Externredovisningens grunder, (Lund: Studentlitteratur, 2001), 231. 
67 Ibid, 231. 
68 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 13. 
69 Smith, Dag, Redovisningens språk, (Lund: Studentlitteratur. 2006), 27. 
70 Falkman, Pär, Teori för redovisning, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 67. 
71 Falkman, Pär, Externredovisningens grunder, (Lund: Studentlitteratur, 2001), 232. 
72 Falkman, Pär, Teori för redovisning, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 65. 
73 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 14. 
74 Ibid, 14. 
75 Falkman, Pär, Teori för redovisning, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 68. 
76 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 15. 
77 Ibid, 15. 
78 Falkman, Pär, Teori för redovisning, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 69. 
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information kan gynna en viss typ av intressenter medan kostnaden för 
informationsframtagandet belastar andra intressenter. Det är därför viktigt att överväganden 
som påverkar de kvalitativa egenskapernas mål görs. Således kan det sägas att vid 
upprättandet av finansiella rapporter gäller det att hitta rätt balans mellan de kvalitativa 
egenskaperna, snarare än att helt uppfylla dem alla, och dessa avväganden skall därför göras 
genom professionell bedömning.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 15. 
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3.3 IAS 24, Upplysningar om närstående 
IAS 24 är utgångspunkt för denna studie och för att ge en klarare bild av vad denna 
rekommendation innehåller och hur den skall tillämpas går vi igenom den punktvis i samma 
ordning som i ursprungstexten. Texten är en förenkling av ursprungstexten där vissa avsnitt, 
som vi anser vara mindre viktiga, har utelämnats. 
 
3.3.1 Syfte 
Punkt 1 och Punkt 5-8. Denna standard har som syfte att se till att de börsnoterade företagens 
årsredovisningar innehåller de upplysningar om närstående som behövs. Eftersom att 
relationer mellan närstående är vanligt förekommande i affärsverksamhet kan dessa relationer 
påverka ett företags resultat, finansiella ställning och strategier. En sådan relation kan 
medföra att ett företag genomför en transaktion som de annars inte skulle ha gjort om de inte 
varit närstående. Sedan är det inte säkert att prissättningen mellan närstående är densamma 
som för icke närstående parter. En närståenderelation kan påverka ett företag trots att det inte 
har skett transaktioner mellan parterna. ”Enbart att en närstående part existerar räcker för att 
denne skall kunna påverka ett företagets transaktioner med andra”. Det är därför viktigt att 
företagen tillhandahåller information om sådana närståenderelationer så att intressenter får 
tillgång till relevant underlag för de beslut de har för avsikt att ta.  
 
3.3.2 Tillämpningsområde 
Punkt 2-3. ”Standarden skall tillämpas vid identifiering av relationer och transaktioner med 
närstående, identifiering av utestående mellanhavanden mellan företag och deras närstående”. 
Den kräver vidare att upplysningar om transaktioner med närstående skall lämnas i ett 
ägarföretags finansiella rapporter.80  
 
3.3.3 Definitioner 
Punkt 9. Närstående – En part är närstående till ett företag om parten har förmågan att 
kontrollera företaget, har ett signifikant inflytande i finansiella och operationella beslut i 
företaget, har delad kontroll över företaget (Joint Venture), är en nyckelperson i företaget eller 
en nära familjemedlem till någon av ovanstående.81 En transaktion med närstående är en 
överföring av resurser, tjänster eller förpliktelser mellan närstående, oavsett om ersättning 
utgår eller inte. Här innefattas alla ersättningar så som kortfristiga ersättningar, ersättningar 
efter avslutad anställning, övriga ersättningar till anställda, ersättningar vid uppsägning och 
aktierelaterade ersättningar.82 
 
I punkt 9 förklaras även ett antal begrepp så som:  

• Bestämmande inflytande som innebär en rätt att forma ett företags finansiella och 
operativa strategier med avsikt att erhålla ekonomiska förmåner. 

• Gemensamt bestämmande inflytande innebär att två eller flera personer gemensamt via 
avtal har rätt att bestämma i en ekonomisk verksamhet. 

• Nyckelpersoner i ledande ställning är de personer som har befogenhet och ansvar för 
planering, ledning och styrning av företagets verksamhet, denna grupp består främst 
av styrelseledamöter. 

                                                 
80 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 268 
81 Epstein, Barry J., Mirza, Abbas Ali, Interpretation and application of International Financial Reporting 
Standards 2006, 777 
82 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 369-370. 
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• Betydande inflytande innebär att ägarföretaget kan vara med och påverka i ett företags 
finansiella och operativa strategier utan att de har bestämmanderätt i dessa frågor. 
Detta förhållande kan uppnås genom aktieinnehav, stadgar eller avtal.83 

 
Punkt 10 behandlar om en närståenderelation föreligger eller inte. Detta grundas på den 
ekonomiska relationen mellan parterna och inte enbart på den juridiska formen.84  
 
I punkt 11 beskrivs när vissa företag eller fysiska personer inte ska räknas som en närstående. 
Det är till exempel när två företag har en gemensam styrelseledamot eller annan nyckelperson 
utan att företagen är kopplade till varandra. Bara för att två parter har ett ekonomiskt beroende 
av varandra genom betydande affärsvolymer skall dessa inte nödvändigtvis räknas som 
närstående. Exempel på sådana förhållanden kan vara mellan ett företag och en kund, 
leverantör, franchisegivare, distributör eller generalagent.85 
 
3.3.4 Upplysningskrav i IAS 24 
Punkt 12-22. Det skall alltid upplysas om relationen mellan moder- och dotterföretag oavsett 
om det förekommit transaktioner mellan dessa. Den information som alltid skall lämnas är 
namnet på moderföretag och namnet på annan part som utövar bestämmande inflytande om 
denne är annan än moderföretaget.  

 
Om en intressent skall kunna bilda sig en rättvisande bild av ett företags förutsättningar och 
vilka effekter en närståenderelation har är det lämpligt att upplysningar om närstående som 
har ett bestämmande inflytande lämnas oavsett om det förekommit några transaktioner dem 
emellan.  
 
Ett företag skall lämna upplysningar om den totala ersättningen till nyckelpersoner i ledande 
ställning enligt följande för att informationen skall anses vara tillräcklig; kortfristiga 
ersättningar till anställda, ersättning efter avslutad anställning, övriga långfristiga ersättningar, 
ersättningar vid uppsägning och aktierelaterad ersättning.  
 
Har det förekommit transaktioner mellan närstående skall ett företag separat upplysa om 
karaktär på den specifika närståenderelation, karaktär på transaktionen och hur transaktionen 
med den närstående påverkar de finansiella rapporterna. Informationen om dessa transaktioner 
skall förenklat minst innehålla uppgifter om transaktionsbelopp, storlek och villkor för de 
utomstående mellanhavandena, inklusive eventuella säkerheter och garantier. Information om 
avsättningar och kostnader för osäkra fordringar bör också ingå i de upplysningar som 
lämnas. 
 
Uppgifter om transaktioner mellan närstående skall lämnas separat för: 
 

• Moderföretaget 
• Företag med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över 

företaget 
• Dotterföretag 
• Intresseföretag 
• Joint Ventures i vilka företaget är samägare 

                                                 
83 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 370 
84 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 370. 
85 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 370 
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• Nyckelpersoner med ledande ställning i företaget eller dess moderföretag 
• Andra närstående  

 
 Exempel på närstående transaktioner som skall upplysas om är; inköp eller försäljning av 
varor, fast egendom eller andra tillgångar. Tillhandahållande av tjänster, leasingavtal, 
överföringar av forskning och utveckling, överföringar enligt licensavtal eller 
finansieringsavtal, avsättningar för garantier eller säkerheter och reglering av skulder. 
Upplysningar om att det skett transaktioner med närstående på affärsmässig grund eller 
likvärdigt får endast lämnas om det kan styrkas. 
 
Det är tillåtet för företag att slå samman likartade poster då det inte är nödvändigt att upplysa 
om dessa separat, allt för att inte försämra intressenters möjligheter till att tillgodogöra sig den 
information som erhålls om närstående transaktioner och deras påverkan på de finansiella 
rapporterna.86 Ovanstående upplysningar är således absolut nödvändiga för att utan dessa kan 
inte intressenter fatta informerade beslut.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 368-372. 
87 Epstein, Barry J., Mirza, Abbas Ali, Interpretation and application of International Financial Reporting 
Standards 2006,778. 
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3.4 Tidigare studier 
Vi har haft svårt att hitta några tidigare studier om just IAS 24, upplysningar om närstående. 
Därför har vi blivit tvungna att utvidga våran informationssökning till ett vidare 
ämnesområde. Resultatet av våran informationssökning blev att vi hittade en studie som, 
presenterades i The International Journal of Accounting, och två uppsatser. 
 
3.4.1 Acceptance and Observance of International Accounting Standards 
Denna studie fokuserar inte bara på IAS 24 utan hur företag i stort tillämpar hela regelverket 
IFRS/IAS. Vi anser att detta till viss mån stärker en historik av att regelverket inte tillämpas 
fullt ut och har därför valt att använda oss av den.  
 
Huvudfrågorna som ställdes i studien var: 
 

• Till vilken grad följer företagen IAS? 
• I vilka områden är det vanligast att IAS inte efterföljs? 
• Vilka problem måste elimineras för att IAS ska efterföljas bättre i framtiden?88 

 
Det visade sig att bara 41 procent av företagen uppfyllde de krav som IAS ställde. Även där 
det, vid första anblick, såg ut som att alla eller nästan all regler följdes fanns det exempel på 
upplysningar med brister i praktiken. Många företag har varit mycket angelägna att få 
internationell investeringsstatus, som IAS medför, men de har inte alltid varit villiga att åta 
sig alla åtaganden. 
 
Studien tycker att nationella och internationella normbildare bör samarbeta för att minska 
signifikanta skillnader mellan nationella regler och IAS. Det tycker också att IASC 
(nuvarande IASB) ska främja nationella normbildare att stödja IAS utan undantag, speciellt 
eftersom fler och fler länder godkänner tillämpning av IAS.89 
 
3.4.2 Kandidatuppsats, Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
I denna uppsats har författarna valt titta på hur Redovisningsrådets rekommendation RR23 
Upplysningar om närstående tillämpas av de börsnoterade företagen på dåvarande A-listan 
och om upplysningarna gällande upplysningar om närstående förändrats från det att RR 23 
blev ett krav för börsnoterade företag.  
 
Skillnaden mellan IAS 24 Upplysningar om närstående och RR 23 Upplysningar om 
närstående är att den senare, i rekommendationerna ger en bättre vägledning med fler 
detaljkrav på upplysningarna. Deras uppsats baseras på en empirisk studie av 47 
koncernföretags årsredovisningar för två olika år för att se om det finns några markanta 
förändringar mellan åren före och efter införandet av RR 23. 
 

                                                 
88 Street Donna L., Gray Sidney J., Bryant Stephanie M., Acceptance and Observance of International 
Accounting Standards: An Empirical Study of Companies to Comply with IASs, The International Journal of 
Accounting, Vol. 34, No. 1 (University of Illinois 1999), 12. 
89 Street Donna L., Gray Sidney J., Bryant Stephanie M., Acceptance and Observance of International 
Accounting Standards: An Empirical Study of Companies to Comply with IASs, The International Journal of 
Accounting, Vol. 34, No. 1 (University of Illinois 1999), 45-47. 
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Författarna kommer fram till att de börsnoterade bolagen inte på ett konsekvent sätt tillämpar 
RR 23 Upplysningar om närstående och att i ett fåtal fall ser redovisningen ut som innan 
införandet av RR 23 Upplysningar om närstående.90 
 
3.4.3 Magisteruppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 
Denna uppsats behandlar ämnet ”Ersättning till anställda och ledning” och hur dessa 
upplysningar är presenterade i koncernredovisningen.  
 
Syftet med deras studie var att ”kartlägga hur noterade tjänsteföretag på stockholmsbörsen, 
som tillämpar IFRS, presenterar tilläggsupplysninar avseende ersättningar till anställda och 
ledning i årsredovisningen och om de uppsatta kraven följs”. De valde att angripa problemet 
med hjälp av IAS 19 Ersättningar till anställda och IAS 24 Upplysningar om närstående och 
de upplysnings krav som dessa rekommendationer innehåller. I utförandet av studien har de 
undersökt koncerners årsredovisningar för att se om informationen i dessa uppfyller de krav 
som ställs. De hade också valt att intervjua aktieanalytiker om deras syn på upplysningarna 
som lämnas i koncernernas årsredovisningar gällande ersättningar till anställda och ledning.91 
 
Författarna kom fram till att alla företag generellt uppfyllde de upplysningskravkrav som 
ställdes i IAS 19 och IAS 24 gällande just upplysningar om ersättning till anställda och 
ledning. Vid intervjuerna med aktieanalytikerna framkom att de generellt var tillfredställda 
med den information som presenteras i årsrapporterna.92 
 
Till viss del stärker de tre studierna ovan vår problemdiskussion då de indikerar att företag 
inte fullt ut tillämpar rekommendationerna i IFRS/IAS. På ett område verkar dock företagen 
vara mer noggranna med sina upplysningar och det är når det gäller ersättning till anställda 
och ledning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Andersson, A., Holmgren, S., RR 23, Upplysningar om närstående – Tillämpas rekommendationen? 
(Handelshögskolan vid Umeå Universitet: HT 2003), 57. 
91 Björkedahl, E., Högebrant, J., Ersättning till anställda och ledning – Presentation av upplysningar i 
koncernredovisningen. (Handelshögskolan vid Göteborg: HT 2006), 4. 
92 Björkedahl, E., Högebrant, J., Ersättning till anställda och ledning – Presentation av upplysningar i 
koncernredovisningen. (Handelshögskolan vid Göteborg: HT 2006), 50. 
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3.5 Redovisningens kvalitativa egenskaper och IAS 24, Upplysningar om 
närstående 
För att förtydliga samband mellan dessa avsnitt som kommer att ligga som grund för vår 
fortsatta studie, är det viktigt att koppla dessa mot varandra. I vilket syfte en årsrapport 
används påverkar vilken information som anses vara intressant och hur den tolkas. Vårt mål 
med denna studie är att kartlägga hur företag tillämpar de krav som finns i 
redovisningsstandarden IAS 24 Upplysningar om närstående. Det är därför viktigt att redogör 
för hur vi anser att en rättvisande årsrapport ska upprättas och vilka kriterier som bör vara 
uppfyllda med avseende på IAS 24 Upplysningar om närstående och de kvalitativa 
egenskaper som ingår i föreställningsramen.  
 
3.5.1 Begriplighet 
Det skall vara enkelt för intressenter att begripa innehållet i de finansiella rapporterna men 
även om det förekommer komplicerad information skall denna inte utelämnas. I vårt fall 
betyder det att företagen på ett så enkelt och överskådligt sätt som möjligt redogör för de 
närståenderelationer som finns och vilka transaktioner med närstående som skett under 
räkenskapsåret och hur detta påverkar företagets finansiella ställning. Förslagsvis att samtliga 
upplysningar om närstående finns samlad på ett och samma ställe i årsredovisningen. Detta är 
enligt IAS 24 Upplysningar om närstående inte ett krav men att presentera informationen på 
det sättet skulle enligt oss öka begripligheten och underlätta för intressenten.   
 
3.5.2 Relevans 
Att den information som presenteras i årsredovisningen är relevant är viktigt eftersom de 
finansiella rapporterna skall användas som beslutsunderlag och underlätta intressenters 
bedömningar. Redovisningen av upplysningar om närstående är relevant om den bidrar med 
information som intressenten inte tidigare hade kännedom om.93 Det är dock svårt för 
intressenter att ifrågasätta de upplysningar som presenteras i företagens årsredovisning då det 
är företagen själva som väljer vilka information som presenteras. Saknas upplysning om en 
transaktion med en närstående kan det bero på att det inte skett någon transaktion med en 
närstående eller att ett företag valt att inte upplysa om den. Det vore därför bra om företagen 
även var tvungna att upplysa om de fall då det inte förekommit några transaktioner med 
närstående. 
 
3.5.3 Tillförlitlighet 
Redovisningen är tillförlitlig om den ger upphov till en rättvisande bild av verkligheten. Det 
krävs även att den på ett korrekt sätt återspeglar de relationer om transaktioner som företaget 
har. Upplysningarna ska inte innehålla väsentliga felaktigheter och bör enligt oss därför 
uppfylla de minimikraven för upplysandet om transaktioner med närstående som IAS 24 
Upplysningar om närstående kräver. Informationen skall inte heller vara vinklad vilket skulle 
kunna innebära att företaget utelämnat upplysningar om en relation eller en transaktion som 
påverkar företagets finansiella ställning eller operativa strategi vilket då resulterar i att 
redovisningen inte blir tillförlitlig. 
 
 
 
3.5.4 Jämförbarhet 
Det är viktigt att företagen genom standardisering konsekvent använder sig av samma 
redovisningsmetoder för att redovisningen skall vara jämförbar, år från år och mellan olika 

                                                 
93 Falkman, Pär Externredovisningens grunder, (Lund: Studentlitteratur, 2001), 231. 
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företag.94 Det skulle därför vara enklare att jämföra mellan olika företag om all information på 
ett mer standardiserat sätt fanns presenterade under en och samma not i årsredovisningarna. 

 
För att upplysningarna om närstående i årsredovisningen skall kunna anses vara godtagbara 
måste de minimikrav som ingår i IAS 24 vara uppfyllda. Företagen bör även ha tagit all den 
hänsyn som är möjligt, vid överväganden, gällande de kvalitativa egenskaper som ingår i 
föreställningsramen. Endast då skulle informationen rörande upplysningar om närstående 
kunna anses, i enlighet med god redovisningssed, ge en rättvisande bild. 
 
Det är med dessa värderingsgrunder som vi kommer att granska de årsrapporter studien 
omfattar.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 Falkman, Pär, Teori för redovisning, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 68. 
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4. PRAKTISK METOD 
 
I detta kapitel beskriver vi arbetsgången vi haft vid utförandet av vår studie. Vi redogör för 
hur våra primärdata har samlats in och motiverar det undersökningsverktyg som vi använt 
oss av, den så kallade innehållsanalysen.  Vi beskriver också hur vi har utformat och 
operationaliserat det vi undersöker, vilket resulterat i vår undersökningsmall. Inledningsvis 
kommenteras populationen och vårt urval, bortfall och access.   
 
 
4.1 Population och urval 
Vilka undersökningenheter och vilken information som söks bestäms helt och hållet av 
frågeställningen och problemformuleringen. Efter att forskaren har bestämt vilka enheter som 
omfattas av undersökningen, den så kallade populationen, måste denne bestämma vilka 
enheter i populationen som studien kommer att baseras på, det så kallade urvalet.95 Eller så 
skulle det kunna uttryckas att populationen består av samtliga enheter som forskaren sedan 
väljer sitt urval ifrån. En förteckning över samtliga enheter i populationen kallas för 
urvalsram.96 Vår population utgörs, som vår problemställning tydliggör, av alla företag som är 
börsnoterade på Stockholm Large Cap och således utgörs även vår urvalsram av dessa. 
 
När vi gjorde vårt urval delade vi in de företag som fanns noterade på OMX Stockholm Large 
Cap enligt deras olika verksamhetsområden, dels för att de kategoriseras så på OMX hemsida 
och för att det bidrog till en bättre överskådlighet. De olika verksamhetsområdena utgjordes 
av energi, material, industri, sällanköpsvaror och tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans, 
informationsteknik och telekomoperatörer. Totalt finns det 70 företag noterade på Stockholm 
Large Cap.  
 
Vi valde direkt bort de företag som fanns samlade under verksamhetsområdet ”finans” dels 
för att det inte finns tid för att gå igenom samtliga företag som finns registrerade på OMX 
Stockholm Large Cap men också för att kreditinstitut lyder under annan mer detaljerad 
lagstiftning. I IAS 30 Upplysningar i finansiellarapporter för banker m.fl. framgår det att 
kreditinstitut och andra finansiella institut skall redovisa i enlighet med IAS 24 men att de har 
en mer komplicerad relation till sina närstående vilket gör att dessa skall lämna mer detaljerad 
information om sina förehavanden med dessa. Därför skulle kreditinstituten hamna i en helt 
egen kategori då deras upplysningar om närstående är mer invecklad och mer detaljerad. Vi 
valde därför bort dessa för att få en mer homogen undersökningsgrupp. Detta innebar att vi 
uteslöt de 21 företag som är verksamma inom detta område vilket innebar att vi inte kunde dra 
några slutsatser angående hur företag, inom finanssektorn, tillämpar IAS 24. De företag vars 
årsredovisningar enbart fanns på engelska uteslöts för att dessa var mest tidskrävande och 
genom att ta bort dessa kunde vi undersöka fler företag totalt. De nio företagen som uteslöts 
av denna anledning är verksamma inom en rad olika verksamhetsområden och borde därför 
inte snedvrida urvalet på det sätt att en hel verksamhetssektor faller bort eller blir 
underrepresenterad. Med färre undersökningsenheter försämras dock våra möjligheter att 
kunna generalisera våra resultat utanför undersökningsgruppen.97 Av resterande företag 
gjorde vi sedan en totalundersökning vilket utgörs av 40 företag som också är vårt urval. 
 
Detta sätt att välja urvalsenheter definierar ett totalurval med inslag av bekvämlighetsurval.  

                                                 
95 Holme, I. M, Solvang, B. K, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 181. 
96 Bryman, A, E, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Liber, 2005), 111. 
97 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur 1993), 91-92. 
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4.2 Access 
Accessproblematiken handlar i grunden om tillträdet och möjlighet att få tillgång till data och 
information. Denna problematik skiljer sig åt beroende på vad forskaren använder sig av för 
forskningsstrategi.98 Är studien väldigt tidskrävande och djupgående blir det också svårare att 
få tillgång till information. Anser exempelvis ett företag att de inte ser någon nytta av den 
aktuella forskningen kan det bidra till att de inte är beredd att avsätta den tid som krävs för att 
tillhandahålla rätt information och data.99 
 
I vår studie använde vi oss av företagens årsredovisningar som informationskällor. Dessa 
finansiella rapporter fanns relativt lättillgängliga via Internet och företagens egna hemsidor. 
Eftersom vi valt att utgå från företagens intressenters perspektiv använde vi oss inte av annan 
information än den som fanns presenterad i företagens årsredovisningar. Därför hade vi inte 
haft några större accessproblem förutom vid ett fåtal tillfällen då vissa företag inte 
tillhandahöll oss deras årsredovisningar trots upprepade försök. 
 
 
4.3 Bortfall  
Innan forskaren inleder analysen av information bör denne studera bortfallet. Bortfall är en 
felkälla som inte har med själva urvalsprocessen att göra utan kan bero på att en respondent 
vägrar att samarbeta100 eller att denne inte går att få tag på.101 Nokia kommer att avnoteras 
från Stockholm Large Cap och lyfts därför bort från urvalsramen. Ett annat företag vid namn 
Lawson Software har just noterats på Stockholm Large Cap och finansiell information för 
denna koncern fanns ännu ej att tillgå. De årsredovisningar som det inte gick att beställa i 
tryckt form eller genom nedladdning av pdf via Internet beställdes genom e-mail kontakt med 
respektive företag. Vissa företag som vi därför kontaktade via e-mail har dock inte skickat 
sina årsredovisningar vilket har resulterat i visst bortfall. Det totala bortfallet av de 
ovanstående felkällorna har resulterat i att fyra företag fallit bort. Dessa företag var Nokia och 
Lawson Software, av ovan nämnda orsaker, samt SAAB som inte skickade sin årsredovisning 
trots ett flertal kontakter och Vostok Gas vars hemsida var ur funktion. Vostok Gas var ett av 
två företag i verksamhetsgruppen energi tillsammans med Lundin Petroleum. Detta innebär 
ett 50 procentigt bortfall inom denna grupp. Det totala bortfallet försämrar således våra 
möjligheter att generalisera undersökningens resultat, men eftersom företagen kommer från 
olika verksamhetsgrupper ger det mindre utslag än de skulle ha gjort om samtliga tillhörde 
samma verksamhetsgrupp.  
 
. 
4.4 Datainsamling 
Information som samlas in direkt från personer eller grupper kallas för primärdata, vilket 
innebär att forskaren går direkt till den primära källan för insamling av upplysningar. Denna 
typ av data erhålls genom att utföra intervjuer, observationer eller frågeformulär. Vid 
forskning går det också att arbeta med andra typer av information, som forskaren själv inte 
samlat in direkt från originalkällan. Denna typ av data kallas för sekundärdata exempel på 
sådan information kan vara statistik, börsnoteringar, existerande berättelser och historier. Vid 

                                                 
98 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur 1993), 135. 
99 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur 1993), 137. 
100 Bryman, A, E, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Liber, 2005), 111. 
101 Holme, I. M, Solvang, B. K, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 199. 



 29

användning av sekundärdata är det viktigt att granska informationen kritisk ur 
trovärdighetssynpunkt. 102  
 
Vi valde att titta på hur alla börsnoterade företagen på Stockholm Large Cap, förutom de som 
är verksamma inom finansverksamhet, tillämpar redovisningsrekommendationen IAS 24 
Upplysningar om närstående. För att få tag på rapporter som omfattades av vår studie 
använde vi oss av hemsidan Finansportalen.se där det kostnadsfritt går att beställa finansiell 
information om ett stort antal företag. De företags årsredovisningar som inte omfattades av 
denna service beställdes via respektive företags hemsida. 
 
 
4.5 Standardiserade metoder 
För att kunna göra meningsfulla avbildningar och förklaringar av verkligheten krävs ett 
representativt urval och en god operationalisering. Med operationalisering menas att forskaren 
utvecklar valida mått och genomför reliabla mätningar av variabler som ingår i en modell. 
Förenklat utryckt att forskaren måste lösa de problem som hänger ihop med övergången från 
den teoretiska nivån till den empiriska.103 
 
Gemensamt för olika datainsamlingsmetoder är att de empiriska iakttagelserna ofta sker på ett 
standardiserat och strukturerat sätt. En strukturerad och standardiserad datainsamlingsstrategi 
har som syfte att se till att empirin utsätts för samma externa påverkan.104 
 
Vi var därför tvungna att utforma ett undersökningsverktyg där vi i så liten grad som möjligt 
påverkade den information som vi samlade in. Nyckeln till ett sådant verktyg var att 
operationalisera upplysningskraven i IAS 24 på ett strukturerat sätt så att det inte rådde några 
tveksamheter om hur informationen i årsrapporterna skulle tolkas. 
 
 
4.6 Innehållsanalys 
Innehållsanalys är en metod för att analysera dokument och texter där forskaren på ett 
systematiskt och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i 
förväg. Det är en mycket flexibel metod som kan användas vid analys av flertalet typer av 
media. Denna typ av forskningsteknik definierar ett objektivt och systemetiskt 
tillvägagångssätt. Detta genom att kategorisera materialets innehåll så att forskaren själv i 
liten utsträckning påverkar processen och att uppställda regler används på ett konsekvent sätt 
för att minimera felkällor.105  
 
Genom att ta fram en teoretiskt modell som operationaliseras med hjälp av ett kategorischema 
kan forskaren kategorisera informationen i texten. Kategorierna kodas med siffror efter givna 
regler.106 För att minimera att fel media analyseras och att kodningsschemat saknar viktiga 
dimensioner måste problemformuleringen och dess frågeställning vara konkret och precist 
utformade.107 Det var alltså viktigt för oss att ställa upp regler för de kategorier av 
information som vi ville undersöka. Problemställningen gav oss således viss vägledning i 
vilken typ av information vi sökte, men själklart låg den största problematiken i att översätta 
                                                 
102 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, 152-153. 
103 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur 1993), 106 
104 Ibid. 106. 
105 Bryman, A, E, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Liber, 2005), 213-214. 
106 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur 1993), 114-115. 
107 Bryman, A, E, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Liber, 2005), 225 
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IAS 24 till en enkel och standardiserad undersökningsmall som inte uteslöt relevant 
information. 
 
Utformningen av själva kodningsschemant och kodningsmanualen utgör därför ett mycket 
viktigt steg i en innehållsanalys. På kodningsschemat skall all information som rör en viss 
frågeställning föras in. Det behövs ett kodningsschema för varje media som analyseras och 
resultaten går sedan enkelt att sammanställa och bearbeta. Kodningsmanualen skall fungera 
som en instruktion för de som utför kodningen. I denna manual återfinns alla kategorier som 
används för var och en av de dimensioner som ska kodas. Kodningsmanualen gör således att 
innehållet kan kodas på ett konsekvent sätt. Kategorierna för respektive dimension skall vara 
utformade på ett sådant sätt att de är ömsesidigt uteslutande, så att det inte finns någon 
möjlighet till överlappning.108  
 
4.6.1 Innehållsanalysens utformning 
 
4.6.1.1 Kodningsmanual 
Genom att kategorisera upplysningskraven i IAS 24 Upplysningar om närstående togs ett 
antal undersökskategorier fram. Detta för att på ett enkelt sätt få en bra överblick på vilken typ 
av information som IAS 24 Upplysningar om närstående kräver. Vi utformade sedan frågor 
och ställde upp regler som operationaliserade begreppen i de upplysningskrav som fanns. 
Regler fungerade sedan som en instruktion för hur vi skulle tolka och klassificera 
informationen i årsredovisningarna. 
 
De slutgiltiga kategorierna blev: 
 

1. Innehav av Aktier och andelar. 
2. Ägarförhållanden i moderbolag. 
3. Kortfristig ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner och ledande 

befattningshavare. 
4. Ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner eller ledande befattningshavare 

efter avslutad anställning. 
5. Ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner eller ledande befattningshavare 

vid uppsägning. 
6. Aktierelaterad ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner eller ledande 

befattningshavare. 
7. Upplysningar om transaktioner med närstående. 
8. Placering av upplysningar och transaktioner med närstående. 
9. Utformning och presentation av upplysningar om närstående. 

 
De två första kategorierna syftar till att ta reda på hur ägarförhållandena ser ut i koncernen 
och i koncernens moderföretag. Här har vi valt att anse kraven uppfyllda om företaget valt att 
redovisa sina innehav i dotterbolag, intresseföretag och joint ventures samt ägarrelationen 
dem emellan. I årsredovisningen bör även ägarförhållandena i moderföretaget framgå och här 
valde vi att företagen enbart behövde upplysa om de viktigaste och största aktieägarna för att 
det oftast är dessa som kan anses ha möjligheten utöva ett betydande och/eller bestämmande 
inflytande. 
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I kategori nummer tre till sex ville vi ta reda på vilken information som fanns gällande 
ersättning till koncernens nyckelpersoner och ledande befattningshavare.  Med nyckelperson 
och ledande befattningshavare kom vi fram till att upplysningar bör finnas om företagets 
Verkställande direktör, Vice VD, styrelse/ledning samt suppleanter för dessa. 
 
Upplysningar om hur företagen redovisar transaktioner till närstående och de minimikrav som 
IAS 24 Upplysningar om närstående ställer på företagens upplysningar behandlas i kategori 
sju. Denna kategori var mer svårtolkad eftersom att det fanns oklarheter gällande hur ett 
företag, vid en identifierad transaktion med en närstående, måste upplysa om transaktionens 
villkor. Ordet ”villkor” anser vi vara relativt brett, därför har vi i vår kodningsmanual valt 
som enda ”villkorskrav” att företagen måste upplysa om principer för transaktionens 
prissättning. Att företagen upplyser om transaktionsbeloppets storlek är också ett av de krav 
som IAS 24 ställer och omfattas därför också av vår kodningsmanual.  
 
I denna kategori behandlas även ingångna ansvarsförbindelser eller ställda säkerheter till 
förmån för närstående. Det krav vi ställde för att denna fråga skulle anses vara uppfylld var 
att det räckte med att företaget upplyste om det förelåg ingångna ansvarsförbindelser eller 
ställda säkerheter.  
 
För att kontrollera vissa av de kvalitativa egenskaperna i kategori nummer åtta och nio valde 
vi att ställa ett antal frågor för att kunna angripa årsredovisningarna i denna aspekt. Detta 
kontrollerade vi genom att ställa frågor angående placering och åskådligheten av 
informationen gällande upplysningar om närstående. 
 
Utifrån dessa kategorier formulerades frågor som sedan kunde appliceras på den information 
som fanns i årsrapporterna.  
 
4.6.1.2 Undersökningsmallen 
För att underlätta utförandet av den empiriska studien gjorde vi en kombinerad 
kodningsmanual och kodningsschema som vi kallar undersökningsmallen. 
Undersökningsmallen utformades på ett sådant sätt att alla kategorier och tillhörande frågor 
radades upp på det sätt som vi bäst tyckte följde årsredovisningarnas disposition. Frågorna var 
utformade på ett sådant sätt att informationskravet i IAS 24 Upplysningar om närstående 
kunde anses uppfyllda eller inte uppfyllda, genom enkla ja och nej frågor. Detta för att 
uppfylla kravet på att det inte ska finnas möjligheter till överlappning i svarsalternativen, 
antingen följer företagen reglerna eller inte. 
 
 
4.7 Databearbetning 
Databearbetningen är den process som binder samman datainsamlingen med analysen. I 
denna process spelar kodningen av empiriska data och bortfallsanalysen en viktig roll. 
Ofullständiga och i övrigt obrukbar data bör sorteras bort ur det empiriska materialet. 
Fördelen med att använda sig av en innehållsanalys där svar kodas är att informationen löper 
förhållandevis liten risk att påverkas av kodaren. Det är viktigt att den kodning som gjorts är 
reliabel. 109 
 
Vid utförandet av vår studie tilldelades varje företag en egen undersökningsmall som fylldes i 
vid genomgången av det aktuella företagets årsredovisning. De kodade svaren på 
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undersökningsmallarna matades sedan in i Microsoft Excel där informationen sammanställdes 
i frekvenstabeller för varje fråga. Ett fåtal felaktigheter i de empiriska data upptäcktes vid 
sammanställningen vilka snabbt åtgärdades och korrigerades. Frekvenstabellerna och 
kopplade lagar, regler, rekommendationer och redovisningspraxis har sedan legat som grund 
för vår analys och slutsats om företagens tillämpning av IAS 24 Upplysningar om närstående.   
 
 
4.8 Kritik mot undersökningsmall 
Eftersom alla årsredovisningar är uppbyggda på olika sätt och till en viss del innehåller 
information som kan anses subjektiv är det svårt för oss att utforma en undersökningsmall där 
skillnaderna i årsredovisningsutformningen inte kommer att påverka resultatet. Det används 
många olika begrepp för att beskriva i stort sett samma sak vilket kan göra det svårt för oss att 
bedöma vad företagen menar. Ett typiskt exempel är begreppet att alla koncerninterna 
transaktioner utförts på en armlängds avstånd vilket är samma sak som att de har skett på ett 
affärsmässigt sätt. Vi har fått uppfattningen att de olika företagen kan ha olika bedömningar 
på vad som menas med ledande befattningshavare och vad som menas med nyckelpersoner 
också. Detta leder till att vi utifrån vår kunskap måste försöka bedöma vad som menas i var 
och en av de olika årsredovisningarna och därefter placera de olika svaren i den grupp vi 
anser att de tillhör. Detta kan självklart leda till att fel uppstår.  
 
En viktig del vid utformningen av undersökningsmallen var att den skulle vara lättarbetad 
men ändå täcka de frågor vi vill ha svar på. Det har ibland varit svårt att sortera in de olika 
svaren i svarsalternativen vi valt. Det kan kännas som att svarsalternativen ibland är allt för 
vida och att vi kanske i viss mån missar olika nyanser i årsredovisningarna men detta är ett 
pris vi har fått betala för att vi har valt en kvantitativ studie där det inte finns utrymme för 
gråzoner mellan ja och nej. 
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5. EMPIRISK STUDIE OCH ANALYS AV UTFALL 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår empiriska studie där vi genom att 
kategorisera och koda informationen i årsredovisningarna kunnat ta fram svarsfrekvenser 
som visar på hur företagen upplyser om sina transaktioner och relationer till närstående. Vi 
kommer även att analysera resultaten av den empiriska studien. Upplägget av detta kapitel 
kommer att följa de kategorier som informationen och undersökningsmallen är uppbyggd på. 
Efter varje frågekategori kommer utfallet att analyseras och kommenteras. 
 
 
5.1 Utgångspunkt för analysen 
Vår utgångspunkt är de upplysningskrav som IAS 24 Upplysningar om närstående ställer. 
Med hjälp av vår undersökningsmall har vi ställt upp kriterier som måste uppfyllas för att 
aktuell information och upplysningar skall anses vara tillfredställande. Detta är dock enbart en 
del av de utgångspunkter som vår analys kommer att grundas på. Vi kommer även att 
diskutera hur upplysningarna i årsredovisningarna uppfyller de kvalitativa egenskaperna som 
föreställningsramen kräver samt den praxis och de principer som årsredovisningslagen kräver. 
 
Endast om informationen i årsredovisningarna är tillförlitlig, relevant och presenteras på ett 
begripligt sätt som ökar möjligheten till jämförelse mellan företag och olika perioder kan 
redovisningen anses vara överskådlig och ge en rättvisande bild (true and fair view). 
Redovisningen upprättas då i enlighet med god redovisningssed. 
 
Detta kommer således vara de två dimensioner som upplysningar om närstående kommer att 
analyseras utifrån. 
   
 
5.2 Aktier, Andelar och ägarförhållanden i moderföretag 
I IAS 24 Upplysningar om närstående finns det krav på att upplysa om namn och relation 
mellan företag inom en koncern. Samt om de parter som direkt eller indirekt utövar eller står 
ett bestämmande eller ett betydande inflytande. Det är av intresse för intressenter att inte 
enbart se hur innehavet i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures ser ut utan också hur 
ägarförhållandet i moderföretaget ser ut då dessa är de närstående som till viss mån 
kontrollerar koncernen. 
 
 
Fråga 1. Finns information och beskrivning av betydande innehav i dotterföretag, 
intresseföretag och företag som står under gemensamt bestämmande inflytande/joint 
ventures? 
 

 

Antal företag 
som har 
redovisat 
innehav i: 

Andel 
företag som 
har redovisat 
innehav i:  

Dotterföretag 36 100% 
Intresseföretag 28 78% 
Joint Ventures 13 36% 
 
Tabellen ovan visar i vilken omfattning koncernförtagen, vår studie avser, redovisar innehav i 
dotterföretag, intresseföretag och företag som står under gemensamt bestämmande 



 34

inflytande/joint ventures. Definitionen av koncernföretag innebär att koncernen består av ett 
moderföretag och minst ett dotterföretag. Därför har alla, inte oväntat, undersökta koncerner 
redovisat innehav i dotterföretag. Att koncernerna innehåller intresseföretag och joint ventures 
är inte lika själklart men i tabellen ovan kan vi se att nästan 80 % av koncernerna har 
redovisat innehav i intresseföretag och 36 % har redovisat innehav i joint ventures. Här är det 
svårt att veta om företagen redovisar samtliga av sina innehav i andra företag eller om det 
saknas några intresseföretag eller joint ventures.  
 
Resultatet i denna tabell kommer att ligga som grund för frågorna 7 till 21 där vi tittar på om 
och hur koncernerna, som redovisat innehav i dotterföretag, intresseföretag eller joint 
ventures, upplyser om transaktioner med dessa.   
 
 
Fråga 2. Finns de största aktieägarna i moderföretaget presenterade i årsredovisningen? 
 
 Antal Andel 
Ja 36 100% 
Nej 0 0% 
totalt 36 100% 
 
Eftersom det är moderföretaget som är det företag som ”styr” koncernen är det intressant att 
se vilka som anses kunna ha ett bestämmande eller betydande inflytande i moderföretaget. 
Därför har vi i fråga 2 kontrollerat om koncernerna i sina årsredovisningar redovisar de största 
och viktigaste aktieägarna i moderföretaget, då dessa genom sina innehav måste anses vara 
närstående. Som tabellen ovan visar, redovisar och redogör samtliga företag för vilka som är 
deras största ägare. 
 
 
5.3 Ersättning till nyckelpersoner och andra ledande befattningshavare 
I frågorna tre till och med sex berör vi ersättningar till nyckelpersoner och ledande 
befattningshavare för var och en av de olika typer som IAS 24 kräver. De ersättningar vi tar 
upp är kortfristig ersättning (lön, bonus, vinstandelar eller liknande ersättningar), ersättning 
efter avslutad anställning (pensioner eller liknande förmåner), ersättning vid uppsägning 
(avgångsvederlag eller liknande förmåner) och aktierelaterade ersättningar (aktie och 
optionsprogram eller liknande förmåner). 
 
5.3.1 Kortfristig ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner och ledande 
befattningshavare 
 
Fråga 3. Finns det upplysningar om kortfristig ersättning eller liknande förmåner till 
nyckelpersoner och ledande befattningshavare? 
 
 Antal Andel 
VD och personer med liknande befattning 36 100% 
Styrelseledamöter 36 100% 
Tidigare VD, vice VD och personer med liknande 
befattning 6 17% 
Tidigare Styrelseledamöter 2 6% 
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5.3.2 Ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner eller ledande 
befattningshavare efter avslutad anställning 
 
Fråga 4. Finns det upplysningar om ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner eller 
ledande befattningshavare efter avslutad anställning? 
 
 Antal Andel 
VD och personer med liknande befattning 36 100% 
Styrelseledamöter 31 86% 
Tidigare VD och personer med liknande befattning 5 14% 
Tidigare Styrelseledamöter 1 3% 
 
 
5.3.3 Ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner eller ledande 
befattningshavare vid uppsägning. 
 
Fråga 5. Finns det upplysningar om ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner eller 
ledande befattningshavare vid uppsägning? 
 
 Antal Andel 
VD och personer med liknande befattning 36 100% 
Styrelseledamöter 30 83% 
Tidigare VD och personer med liknande befattning 4 11% 
Tidigare Styrelseledamöter 1 3% 
 
 
5.3.4 Aktierelaterad ersättning eller liknande förmåner till nyckelpersoner eller ledande 
befattningshavare. 
 
Fråga 6. Finns det upplysningar om aktierelaterad ersättning eller liknande förmåner till 
nyckelpersoner eller ledande befattningshavare? 
 
 Antal Andel 
VD och personer med liknande befattning 30 83% 
Styrelseledamöter 23 64% 
Tidigare VD och personer med liknande befattning 2 6% 
Tidigare Styrelseledamöter 1 3% 
Inga aktierelaterade ersättningar finns 4 11% 
 
 
I IAS 24 Upplysningar om närstående punkt 16 finns krav på att företagen skall lämna 
upplysningar om den totala ersättningen till nyckelpersoner i ledande ställning för 
ovanstående kategorier. Det vi kan se är att koncernerna är noggranna att redovisa 
ersättningar till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Detta är den information 
gällande upplysningar om närstående som genomgående är mest överskådlig i 
årsredovisningarna. Informationen presenteras också på ett liknande sätt i de flesta 
årsredovisningarna vilket ökar begripligheten och förenklar jämförbarheten mellan de olika 
koncernerna. Begriplighet och jämförbarhet är som vi tidigare skrivit två viktiga kvalitativa 
egenskaper i redovisningens teoretiska referensram. 
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Resultatet visar att majoriteten av de undersökta koncernerna redogör för ersättning till VD, 
vice VD, styrelse och personer med liknande befattning på ett tillfredställande sätt. Det har 
som vi tidigare diskuterar varit svårt att dela in de olika ledande befattningshavarna i grupper 
då dessa inte definieras och redovisas på samma sätt i alla årsredovisningar. 
 
Vissa av koncernerna redogör även för åtaganden som de fortfarande har till tidigare ledande 
befattningshavare vilket vi tycker ökar förståelsen för koncernföretagens ekonomiska 
åtaganden gentemot nyckelpersoner. Vi tycker att det är konstigt att redovisningen om 
ersättning till tidigare VD:ar och personer med liknande befattning, som enligt IAS 24 ingår i 
kategorin närstående, är så sällan förekommande. Detta kan bero på att koncernerna inte har 
några ekonomiska åtaganden gentemot dessa eller att de inte tycker att ekonomiska åtaganden 
mot personer, som inte är verksamma inom koncernen, är viktigt att redovisa. 
 
I fråga 6 framgår det att fyra koncerner har valt att upplysa om att det inte förekommer några 
aktierelaterade ersättningar eller liknande förmåner. Detta ger en tydligare bild av koncernens 
aktierelaterade ersättningar än den bild som de koncerner som inte nämner aktierelaterade 
ersättningar ger.  
 
 
5.4 Upplysningar om transaktioner med närstående 
Fråga 7 till 21 behandlar just upplysningar om transaktioner med närstående. Vanligast 
förekommande är handel med varor och tjänster mellan närstående. Det innefattar även 
ingångna ansvarsförbindelser och ställda säkerheter i förmån för närstående. Vid en 
identifierad transaktion har vi även kollat om dessa upplysningar uppfyller de minimikrav på 
information gällande transaktioner med närstående som IAS 24 ställer.  
 
5.4.1 Koncernföretag 
Fråga 7. Finns det information om transaktioner mellan koncernföretag? 
 
 Antal Andel 
Ja 25 69% 
Nej 11 31% 
totalt 36 100% 
 
 
Fråga 8. Uppfyller de minimikraven för upplysningar gällande transaktioner med närstående 
som IAS 24 kräver? 
 
 Antal Andel 
Transaktionsbelopp 18 72% 
De utestående mellanhavandenas storlek 15 60% 
Transaktionsvillkor och utestående 
mellanhavandenas villkor 21 84% 
Totalt 25 100% 
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Fråga 9. Finns det upplysningar i årsredovisningarna om ingångna ansvarsförbindelser eller 
ställda säkerheter i förmån för koncernföretag? 
 
 Antal Andel 
Uppgifter om ingångna ansvarsförbindelser eller ställda 
säkerheter 4 16% 
Avsättning för osäkra fordringar 0 0% 
Redovisade kostnader för osäkra fordringar 0 0% 
Totalt 25 100% 
 
Av de 36 undersökta koncernerna var det endast 25 stycken som uppgav att det under 
räkenskapsåret skett transaktioner mellan koncernföretag, det vill säga 69 %. Av dessa var det 
72 % som uppfyllde IAS 24:s krav på transaktionsbelopp. Fler företag (84 %) har angett 
villkoren för de utestående mellanhavandena. Kravet om de utestående mellanhavandenas 
villkor har vi ansett vara uppfyllt när villkoren för handel mellan koncernföretagen har 
angetts, de vill säga principer för prissättning. Två vanligt förekommande uttryck är att 
transaktionerna, då ofta handel med varor och tjänster mellan koncernföretagen, skett på 
affärsmässiga grunder eller ”en armlängds avstånd” vilket betyder att handel sker till samma 
pris som med parter som inte är närstående.110 IAS 24 kräver att om information om 
transaktioner på affärsmässig grund lämnas, då måste informationen kunna styrkas vilket vi 
inte har kontrollerat.111  
 
Anledningen att villkoren för transaktioner och utestående mellanhavanden är mer vanligt 
förekommande än storleken på dessa är att det i vissa årsredovisningar redovisas generellt om 
villkoren för transaktioner och utestående mellanhavanden trots att det inte finns några 
utestående mellanhavanden.  
 
Fyra företag har uppgett att de har ansvarsförbindelser och ställda säkerheter till förmån för 
koncernföretag. Detta är ofta att moderbolaget har fungerat som en borgenär för ett 
dotterföretag. I IAS 24 finns inga andra krav på just dessa upplysningar utom att de skall 
redovisas när ansvarsförbindelser och ställda säkerheter finns. Koncernföretagen skall också 
om det förekommer osäkra fordringar, hänförliga till koncernbolag, redovisa avsättningar och 
kostnader för dessa, vilket vi inte hittat i årsredovisningarna. 
  
5.4.2 Intresseföretag  
Denna fråga gäller bara de 28 koncerner som, i fråga 1, redovisade innehav i intresseföretag. 
 
Fråga 10. Finns det information om transaktioner med intresseföretag? 
 
 Antal Andel 
Ja 19 68% 
Nej 9 32% 
Totalt 28 100% 
 
 
 
 

                                                 
110 www.kpmg.se/pages/100227.html (13:30 15/8 2007) 
111 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, (Stockholm: FARFÖRLAG 2006), 372 
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Fråga 11. Uppfyller de minimikraven för upplysningar gällande transaktioner med närstående 
som IAS 24 kräver? 
 
 Antal Andel 
Transaktionsbelopp 18 95% 
De utestående mellanhavandenas storlek 16 84% 
Transaktionsvillkor och utestående 
mellanhavandenas villkor 16 84% 
Totalt 19 100% 
 
 
Fråga 12. Finns det upplysningar i årsredovisningarna om ingångna ansvarsförbindelser eller 
ställda säkerheter i förmån för intresseföretag? 
 
 Antal Andel 
Uppgifter om ingångna ansvarsförbindelser eller ställda 
säkerheter 5 26% 
Avsättning för osäkra fordringar 0 0% 
Redovisade kostnader för osäkra fordringar 0 0% 
Totalt 19 100% 
 
5.4.3 Joint ventures 
Denna fråga gäller bara de 13 koncerner som, i fråga 1, redovisade innehav i joint ventures. 
 
Fråga 13. Finns det information om transaktioner med företag som står under gemensamt 
bestämmande inflytande/joint ventures? 
 
 Antal Andel 
Ja 10 77% 
Nej 3 23% 
Totalt 13 100% 
 
 
Fråga 14. Uppfyller de minimikraven för upplysningar gällande transaktioner med närstående 
som IAS 24 kräver? 
 
 Antal Andel 
Transaktionsbelopp 9 90% 
De utestående mellanhavandenas storlek 8 80% 
Transaktionsvillkor och utestående 
mellanhavandenas villkor 8 80% 
Totalt 10 100% 
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Fråga 15. Finns det upplysningar i årsredovisningarna om ingångna ansvarsförbindelser eller 
ställda säkerheter i förmån för företag som står under gemensamt bestämmande 
inflytande/joint ventures? 
 
 Antal Andel 
Uppgifter om ingångna ansvarsförbindelser eller ställda 
säkerheter 1 10%
Avsättning för osäkra fordringar 0 0%
Redovisade kostnader för osäkra fordringar 0 0%
Totalt 10 100%
 
 
Av de totalt 36 undersökta företagen var det 19 som uppgav att det skett transaktioner med 
intresseföretag. Av de företag som uppgett att de under året haft transaktioner med 
intresseföretag var det 95 % som upplyste om transaktionsbelopp, de vill säga alla utom ett. 
Vidare var det 16 företag som upplyste om de utestående mellanhavandenas storlek och 
villkor. Vid jämförelse med upplysningar om koncernföretagens transaktioner är det intressant 
att företagen verkar vara mer benägna att lämna korrekta upplysningar om transaktioner med 
intresseföretag än med koncernföretag, det vill säga transaktioner mellan moderföretag och 
dotterföretag.  
 
Det framgår även att det är 5 företag som har ansvarsförbindelser och ställda säkerheter till 
förmån för intressebolag. Inget företag har dock redovisat kostnader och avsättningar 
hänförliga till intressebolag. 
 
Även de koncerner som redovisat transaktioner med joint ventures verkar ha en benägenhet 
att på ett mer korrekt sätt redogöra för dessa transaktioner i jämförelse med koncernbolag. 
Här, liksom vid redogörelsen om transaktioner med intressebolag, verkar det som om att 
företagen är noggrannare att redogöra för transaktioner och utestående mellanhavanden med 
företag som inte direkt ingår i koncernen. Kanske anser koncernerna att det är viktigare att 
redovisa vad de äger och inte äger, vilka skulder respektive fordringar som finns med företag 
som inte ingår i koncernen. 
 
Det framgår också att det är ovanligare att koncerner har ansvarsförbindelser och ställda 
säkerheter till förmån för joint ventures än för intressebolag och dotterföretag.  
 
5.4.4 Nyckelpersoner och andra ledande befattningshavare 
 
Fråga 16. Finns det information om transaktioner med nyckelpersoner och andra ledande 
befattningshavare, annat än de ersättningar som behandlas i frågorna 3 till 6? 
 
 
 Antal Andel 
Ja 5 14% 
Nej 0 0% 
Totalt 36 100% 
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Fråga 17. Uppfyller de minimikraven för upplysningar gällande transaktioner med närstående 
som IAS 24 kräver? 
 
 Antal Andel 
Transaktionsbelopp 5 100% 
De utestående mellanhavandenas storlek 4 80% 
Transaktionsvillkor och utestående 
mellanhavandenas villkor 5 100% 
Totalt 5 100% 
 
 
Fråga 18. Finns det upplysningar i årsredovisningarna om ingångna ansvarsförbindelser eller 
ställda säkerheter i förmån för nyckelpersoner och andra ledande befattningshavare? 
 
 Antal Andel 
Uppgifter om ingångna ansvarsförbindelser eller ställda 
säkerheter 2 40%
Avsättning för osäkra fordringar 0 0%
Redovisade kostnader för osäkra fordringar 0 0%
Totalt 5 100%
 
 
Vid transaktioner, annat än de ersättningar som analyserats tidigare, med nyckelpersoner och 
andra ledande befattningshavare verkar det även här som att företagen är noga med att 
redogöra för transaktionsbelopp, villkor och storlek på dessa mellanhavanden. Av de fem 
företag som uppgett sig ha utfört transaktioner med nyckelpersoner och andra ledande 
befattningshavare redogjorde alla för transaktionsbelopp och vilka villkor dessa var utförda 
på.  
 
I vår problembakgrund nämner vi att det verkar finnas ett tydligt motstånd till att redovisa 
vissa specifika transaktioner med närstående då syftande till nyckelpersoner. Vi kan dock inte 
veta hur många företag som utelämnar upplysningar om liknande transaktioner men det 
verkar som om att de företag som väljer att redovisa transaktioner med nyckelpersoner och 
ledande befattningshavare gör det på ett tillfredsställande sätt. 
 
 
5.4.5 Öriga och andra närstående 
 
Fråga 19. Finns det information om transaktioner med andra/övriga närstående? 
 
 Antal Andel 
Ja 6 17% 
Nej 30 83% 
Totalt 36 100% 
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Fråga 20. Uppfyller de minimikraven för upplysningar gällande transaktioner med närstående 
som IAS 24 kräver? 
 
 Antal Andel 
Transaktionsbelopp 4 67% 
De utestående mellanhavandenas storlek 3 50% 
Transaktionsvillkor och utestående 
mellanhavandenas villkor 3 50% 
Totalt 6 100% 
 
 
Fråga 21. Finns det upplysningar i årsredovisningarna om ingångna ansvarsförbindelser eller 
ställda säkerheter i förmån andra/övriga närstående? 
 
 Antal Andel 
Uppgifter om ingångna ansvarsförbindelser eller ställda 
säkerheter 1 17% 
Avsättning för osäkra fordringar 0 0% 
Redovisade kostnader för osäkra fordringar 0 0% 
Totalt 6 100% 
 
 
Med övriga närstående i den bemärkelse som det åsyftas ovan är de kategorier som inte passar 
in i någon av de andra som vi gått igenom. Det kan till exempel vara som i TeliaSoneras fall 
att två stater är ägare i en koncern då skulle alltså alla statliga företag i både Finland och 
Sverige vara närstående till TeliaSonera. En sjättedel av koncernerna redovisar att de har skett 
transaktioner med kategorin som vi kallar övriga närstående. Redovisningen av 
transaktionsbelopp, storlek och villkor för utestående mellanhavanden är sämre i denna 
kategori och vad detta kan bero på är det svårt att veta. 
 
 
5.5 Placering och utformning av upplysningar och transaktioner med 
närstående 
Som vi tidigare har nämnt ska redovisningen uppfylla ett flertal kvalitativa egenskaper som 
återfinns i IAS/IFRS:s referensram. Vi har därför valt att ta med några frågor som behandlar 
just placeringen och utformningen av upplysningar om närstående. 
 
Fråga 22 och 25 syftar till att se vart företagen väljer att presentera sin information gällande 
upplysningar och närstående och om majoriteten av den information som finns är samlad på 
ett och samma ställe. 
 
Fråga 22. Finns det en speciell not avseende upplysningar och transaktioner med närstående? 
 
 Antal Andel 
Ja 28 78% 
Nej 8 22% 
Totalt 36 100% 
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Fråga 23. Fanns majoriteten av informationen rörande upplysningar och transaktioner med 
närstående samlade i noten? 
 
 Antal Andel 
Ja 1 4% 
Nej 27 96% 
Totalt 28 100% 
 
 
Fråga 24. Finns det ett speciellt avsnitt i förvaltningsberättelsen avseende upplysningar och 
transaktioner med närstående? 
 
 Antal Andel 
Ja 2 6% 
Nej 34 94% 
Totalt 36 100% 
 
 
Fråga 25. Fanns majoriteten av informationen rörande upplysningar och transaktioner med 
närstående samlade i detta avsnitt? 
 
 Antal Andel 
Ja 0 0% 
Nej 2 100% 
Totalt 2 100% 
 
 
Fråga 26. Var årsredovisningen utformad på så sätt att informationen gällande upplysningar 
om närstående var enkel att ta till sig och förstå? 
 
 Antal Andel 
Ja  0 0% 
Nej 36 100% 
Totalt 36 100% 
 
 
De flesta av företagen har en separat not om transaktioner med närstående. Tyvärr tycker vi 
inte att merparten av dessa innehåller tillräckligt med information. Informationen är ofta 
utspridd i hela årsredovisningen och den är relativt svår att hitta. Det var bara en av 
årsredovisningarna där vi tyckte att noten om just transaktioner med närstående innehöll 
tillräckligt med information. Två koncerner hade ett avsnitt om transaktioner med närstående i 
förvaltningsberättelsen vilket vi tycker är en för låg siffra. Vår bild av hur koncernerna 
redovisar transaktioner med närstående och deras upplysningar av närstående, är att den är 
otillfredsställande. Vi anser att ingen av koncernerna har lyckats att redovisa detta på ett, för 
läsaren, enkelt sätt. Redovisningslagstiftning förespråkar att en årsredovisning ska vara 
lättöverskådlig och att den ska kunna läsas av personer som inte är experter inom ämnet, även 
i den teoretiska föreställningsram som IAS/IFRS är baserad på finns krav om att 
informationen skall presenteras på ett begripligt sätt. Vi anser att dessa grundläggande 
principer inte efterföljs av koncernerna gällande presentationen av upplysningar om 
närstående och transaktioner med dessa.  
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6. SLUTSATS 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi, utifrån den information som vi samlat in, bearbetat och 
analyserat att sammanfatta de slutsatser vi dragit i vår studie. Vi kommer även att diskutera 
och reflektera runt den problemställning hela vår uppsats bygger på. Avslutningsvis kommer 
vi att ge förslag på fortsatt forskning inom detta område. 
   
Problemställning 
Hur tillämpar svenska börsnoterade koncernbolag den internationella redovisningsstandarden 
IAS 24, Upplysningar om närstående? 
 
Syfte 
Att kartlägga om svenska börsnoterade koncernbolag på OMX Stockholm Large Cap. 
tillämpar IAS 24, Upplysningar om närstående i sina årsredovisningar. Det betyder att 
företagen vid upprättande av sina årsredovisningar följer de krav på upplysningar som 
rekommendationen IAS 24 ställer och att företagen gör det på ett överskådligt sätt.  Detta 
kommer att belysas genom att företagens årsredovisningar jämförs med de rekommendationer 
och minimikrav på upplysningar om närstående och transaktioner med närstående som finns i 
IAS 24. 
 
6.1 Resultat av studien 
I vår studie har vi undersökt om företagen på OMX Stockholm Large Cap. tillämpar 
redovisningsstandarden IAS 24, Upplysningar om närstående. Denna studie utgår enbart från 
den information som lämnas i årsredovisningarna eftersom vi inte kan kontrollera om 
koncernerna valt att utelämna information som, enligt IAS 24, skall redovisas. Alltså kan vi 
endast uttala oss om de upplysningar som koncernerna väljer att redovisa.  
 
Koncernernas redovisning gällande ägandeförhållanden och ersättningar till ledande 
befattningshavare redovisas i stor omfattning på ett tillfredställande sätt, det vill säga att de 
flesta koncernerna upplyser om detta på ett likartat sätt och att det innehåller information som 
täcker upplysningskraven.  
 
I kategorin transaktioner med närstående visar koncernernas redovisning ett fåtal brister då 
främst gällande upplysningar om transaktionsbelopp och villkor vid identifierade 
transaktioner med närstående. Dock ska tilläggas att det endast är vid ett fåtal identifierade 
transaktioner mellan närstående denna typ av information saknas. 
 
Utifrån den information som lämnas i årsredovisningarna är det svårt att ifrågasätta dem 
angående tillförlitlighet och i viss mån relevans. Det skulle kräva en djupare genomgång av 
företagets redovisning och bokföring för att kunna uttala sig i dessa frågor vilket har gjort att 
vår analys och vår slutsats mestadels kommer att röra de kvalitativa egenskaper som omfattas 
inom principerna för begriplighet och jämförbarhet. För att angripa dessa kvalitativa 
egenskaper har vi undersökt hur koncernerna har valt att presentera upplysningar om 
närstående. Det vi kan se var att nästan alla koncerner har en not gällande upplysningar om 
närstående och/eller transaktioner med närstående, vilket är bra. Det som är mindre bra är att 
dessa noter inte innehåller majoriteten av informationen gällande upplysningar och 
transaktioner med närstående. Två koncerner presenterar viss information, om närstående, i 
förvaltningsberättelsen, men inte heller här finns majoriteten av informationen presenterad på 
samma ställe. Detta har gjort att vi anser att ingen av de årsredovisningar vi granskat 
presenterar informationen på ett sätt så att den är enkel hitta, ta till sig och förstå. 
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Sammanfattningsvis visar vår empiriska studie att i stort sätt alla företag följer det regelverk 
som finns gällande IAS 24, Upplysning av närstående, om det bara ses till de minimikrav på 
upplysningar som ställs. Om vi även ska väga in de kvalitativa krav som finns i 
redovisningens föreställningsram är det mer oklart om redovisningens grundläggande 
principer uppfylls och därav även om IAS 24, Upplysningar av närstående, uppfylls. Det vi 
kan utläsa av de årsredovisningar vi granskat är att den praxis som används idag inte ställer så 
höga krav gällande de kvalitativa egenskaper som ingår i föreställningsramen.  
 
 
6.2 Egna reflektioner 
Hur viktig är egentligen upplysningar om närstående? Skall vi lyssna på aktieanalytikerna i 
magisteruppsatsen från Göteborgs Universitet så framgår det att de, utifrån deras 
informationsbehov, tycker att just information om ersättning till ledande befattningshavare 
inte är så speciellt intressant. Information om detta är det som företagen faktiskt väljer att 
presentera på ett relativt likartat och begripligt sätt. Varför denna information är så detaljerat 
beskriven kan ha att göra med att det i media ofta diskuteras om företagsledares fallskärmar 
och bonusprogram vilket kan ha gjort att företagen vill vara tydliga med att redovisa vilka 
ersättningar som deras ledande befattningshavare faktiskt får.  
 
Det är inte alltid så klart att redovisningen kan anses uppfylla de kvalitativa egenskaperna 
bara för att upplysningarna verkar uppfylla de upplysningskrav som rekommendationerna 
ställer. Utan det finns ännu en mer abstrakt dimension som redovisarna är skyldiga att ta 
hänsyn till. Det första som vi reagerade på, vid utförandet av den empiriska studien, var att 
informationen gällande IAS 24, upplysning om närstående, ofta var presenterad på ett icke-
standardiserat sätt. Med detta menar vi att informationen presenterades olika i alla rapporter 
och att de specifika upplysningarna vi sökte ofta var utspridda över hela årsredovisningen. 
Det var snarare så att vi var tvungna att ”klippa och klistra” ihop de upplysningar vi sökte för 
att kunna få en helhetsbild som vi sedan kunde bedöma. Detta påverkar klart 
upplysningarnas begriplighet och dess jämförbarhet. Är det svårt att hitta, ta till sig och helt 
förstå de upplysningar som finns blir det helt klart problematiskt att sedan i sin tur jämföra 
dem med till exempel andra företag.  
 
Vi riktar därför kritik mot den praxis som gäller vid upprättande av årsredovisningar. Den 
information som presenteras är i vissa fall svår att hitta och att förstå. Vid en noggrann 
genomgång av IAS 24, Upplysningar om närstående, är det inte så självklart vilken typ av 
information som den vill att redovisningen skall innehålla. Till exempel kräver regeln att 
företagen vid identifierade mellanhavanden skall upplysa om dessas villkor. Hur en exakt 
operationalisering av vad ordet ”villkor” i denna bemärkelse innebär är svår att formulera. 
Därför skulle det, i detta område, underlätta med en mer omfattande detaljstyrning. Kanske 
beror den lite restriktiva tillämpningen av de kvalitativa egenskaperna på att kostnaden att 
presentera fullt begriplig och jämförbar information är för stor i förhållande till nyttan av 
detta. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatta studier inom området 
Ett intressant förslag till fortsatta studier inom området skulle vara att göra en djupare 
granskning om hur väl koncernerna egentligen uppfyller IAS 24, upplysning om närstående. 
Utelämnas information i årsredovisningarna? Om ja, vilken information utelämnas? 
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7. SANNINGSKRITERIER 
 
7.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet hänger ihop i och med övergången mellan den teoretiska 
referensramen till den empiriska studien. Forskaren vill försäkra sig om att verkligheten kan 
avbildas med hjälp av den teoretiska modellen som utvecklats, i vårt fall redovisningsregler, 
lagar och praxis från vilka den så kallade undersökningsmallen har utvecklats.112 Frågan är 
om det kan förekomma systematiska fel och skevheter vid utveckling och insamling av 
information. Endast vid kontinuerlig kritisk prövning och noggrann bearbetning av materialet 
kan en hög grad av reliabilitet och validitet, uppnås.113 
 
7.1.1 Validitet 
Med validitet menas ”i vilken utsträckning vi i verkligheten undersöker det vi avser att 
undersöka” och uttryckt på ett mer teoretiskt sätt ”graden av överensstämmelse mellan den 
teoretiska och den operationella definitionen”.114 Det finns olika typer av validitet, bland 
annat begreppsvaliditet, som främst gäller kvantitativ forskning, där det är viktigt att det mått 
som forskaren använder verkligen kan spegla innehållet i det aktuella fenomenet/begreppet 
forskaren menar att studera.115 För vår del är det därför viktigt att vi lyckas operationalisera de 
krav som IAS 24 Upplysningar om närstående ställer, då det är dessa som de svenska 
börsbolagen är skyldiga att tillämpa. När vi tog fram vår undersökningsmall utgick vi från 
upplysningskravspunkterna i IAS 24 Upplysningar om närstående. Vi anser därför att vi 
genom vår kodningsmanual, lyckats ställa upp tillräckligt omfattande tolkningsregler för 
operationaliseringen av innehållets begrepp. Självklart finns det alltid en risk att vi kan ha 
misstolkat vissa av de regler och krav som rekommendationer som IAS 24 ställer och att våra 
mått därför inte speglar vad det är menade att spegla. Vid framtagandet av 
undersökningsmallen förenklade vi även upplysningskraven i IAS 24 vilket kan ha lett till att 
undersökningsmallen blivit begränsande. Även detta kan ha orsakat en sämre validitet. 
 
7.1.2 Reliabilitet 
Validiteten är beroende av vad som mäts medan reliabiliteten är beroende på hur det mäts. 
Det spelar ingen roll om måtten är valida eller inte så länge som den undersökning som görs 
utförs på ett oskickligt sätt. 116 Ofta förekommande vid innehållsanalyser är att det är ett flertal 
observatörer inblandade. Informationen eller de undersökta media skall kategoriseras och just 
bedömningen av vilken information som hör till vilken kategori kan vara subjektiva.117 För att 
kontrollera reliabiliteten i kodningen kan forskaren be någon annan göra ett stickprov ur det 
kodade materialet och kontrollkoda detta för att se om resultatet skiljer sig från det 
ursprungliga resultatet.118  
 
För att öka reliabiliteten ställde vi tillsammans upp de tolkningsregler varpå vår undersökning 
är baserad. Detta gjordes genom att vi, vid utformandet av kodningsmanualen och 
undersökningsmallen, tillsammans gick igenom ett flertal årsrapporter för att tydliggöra hur 
informationen skulle kategoriseras och tolkas. Vi kontrollkodade även fem av den andres 
genomgångna årsredovisningar för att se att utfallen inte skiljde sig åt. Detta tror vi ökar 

                                                 
112 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur 1993), 108 
113 Holme, I. M, Solvang, B. K, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 163. 
114 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap? (Lund: Studentlitteratur 2002), 108. 
115 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Liber ekonomi: 2004), 89. 
116Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur 1993), 141. 
117 Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Liber, 2005), 94. 
118Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur 1993), 141. 
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reliabiliteten men självklart finns det en risk att vi tolkat viss information olika. Vi har 
tidigare nämnt att informationen i årsredovisningarna är väldigt utspridd och detta kan ha lett 
till att relevant information kan ha missats vilket kan ha påverkat reliabiliteten negativt.  
 
7.2 Generaliserbarhet 
Kvantitativa metoder försöker hitta mönster och samband mellan olika kategorier av 
företeelser. Genom att frågor kodas om till siffror kan resultaten bearbetas med statistiska 
tekniker.119 Forskare försöker därefter att utifrån resultatet att generalisera till andra grupper 
och situationer. Det är därför viktigt att urvalet eller stickprovet är representativt för en större 
population än enbart de unika svarsenheterna.120 Generalisering underlättas av ett stort antal 
informationsenheter då gärna en totalundersökning.121  
 
Utifrån våra avgränsningar, där vi tagit alla företag på Stockholm Large Cap förutom de som 
är verksamma inom verksamhetskategorin ”finans”, hade vi som mål att göra en 
totalundersökning. På grund av vårt urval och bortfallet är vi mycket försiktiga med att dra 
generaliseringsslutsatser utöver de undersökta koncernerna. 
 
 
 
 
 

                                                 
119 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap? (Lund: Studentlitteratur 2002), 108. 
120 Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Liber, 2005), 100. 
121Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur 1993), 91-92. 
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