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Sammanfattning   

Magisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå Universitet  

Redovisning/Finansiering, VT 10  

 

Författare: Oskar Carlborg och Marcus Persson  

Handledare: Anders Isaksson  

 

Bakgrund och problem: Ett antal omfattande företagsskandaler under senare åt har 

ökat kravet bland intressenter att få bättre insyn i företagens verksamhet. IFRS syfte att 

tillfredställa intressenternas behov av information har ifrågasatts och krav på ytterligare 

revideringar har ställts, i synnerhet i frågan om IAS 1:s utformning. Då 

informationskravet inte uppfylls kan detta leda till ett antal problem, som diskuteras i 

studien. 

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka eventuella samband mellan de väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som företagen presenterar och de upplysningar som krävs enligt 

IAS 1 punkt 125. Genom textanalys av finansiella rapporter granskas det eventuella 

sambandet, utifrån hur stort antal av upplysningarna om antaganden och väsentliga 

osäkerheter i uppskattningar som företagen upplever som risker och osäkerhetsfaktorer. 

Avgränsningar och begränsningar: Studien innefattar endast företag noterade på 

Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap listor och endast bolag inom industri- 

och finansbranschen. Då de redovisningsregler som studeras är IFRS, begränsas studien 

till företag som rapporterar enligt dessa standarder. 

 

Metod: Studiens datainsamling är utförd på 88 företag, varav 6 bortfall, vilket 

resulterade i att 82 företag utgör undersökningen. Datainsamlingen skedde således 

genom en kvantitativ innehållsanalys, primärt ur ett intressentperspektiv. Studien 

förhåller sig till en delad kunskapssyn och har ett deduktivt angreppssätt. 

 

Teorier: Studiens teoretisk referensram består av relevanta redovisningsstandarder och 

teorierna kring förhållandet mellan agent och huvudman samt begreppet optimal 

transparens 

 

Analys och slutsats: Studien resultat visar att det inte föreligger ett samband enligt 

problemformuleringen i majoriteten av de undersökta företagen. Vidare visar studien på 

liknande resultat mellan de två branscher som undersökts. Med utgångspunkt från 

skillnader i sambandet mellan börslistor framgår att företag noterade på Large Cap 

uppvisar störst antal samband. Dock visar resultaten att majoriteten av företagen, 

oavsett börslista, inte uppvisar ett samband. Författarnas slutsats utifrån resultaten är att 

kvalitén på informationen som lämnas i många fall är låg. Detta förklaras i 

redovisningsprincipernas formulering och att inte detaljerade prognoser krävs angående 

effekterna av osäkra antaganden och uppskattningar. Detta leder enligt författarna till 

låg transparens och ökade agentkostnader, genom informationsasymmetri mellan 

företagsledningen och intressenterna. 
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1.  Inledning 

Följande kapitel ger en inledande beskrivning och diskussion kring studiens 

problemformulering. Införandet av IFRS diskuteras med utgångspunkt om IAS 1 

uppfyller sitt primära syfte i nuvarande form. De specifika delar av 

redovisningsstandarderna som studien syftar till att studera samt svagheten i deras 

informationskrav beskrivs. Slutligen motiveras de avgränsningar av forskningsområdet 

som studien innefattar, både bransch- och storleksmässiga. 

1.1 Problembakgrund 

Finansiella rapporter upprättas för externa intressenter av många företag över hela 

världen (IFRS, 2009, Föreställningsram, s. 9). Utöver direkta aktieägare, kan ett 

företags intressenter vara framtida ägare, långivare, statliga myndigheter, anställda samt 

kunder och leverantörer (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009, s. 20).  Den finansiella 

information som lämnas till externa intressenter syftar i grunden till att förmedla 

relevant information om företagets ekonomiska ställning samt eventuella förändringar i 

denna. De uppgifter som lämnas i rapporterna är menade att fungera som underlag för 

ekonomiska beslut som tas av intressenter. (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 12) Den 

information som lämnas i rapporterna är främst av finansiell och historisk natur och bör 

inte ses som ett fullständigt underlag för intressenters beslut. Ytterligare icke-finansiella 

upplysningar bör beaktas av användare och kraven för denna information i rapporterna 

är begränsad, varpå finansiella rapporter endast bör ses som en aspekt av 

beslutsunderlaget. (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 13) Vidare kan årsredovisningar 

och delårsrapporter ses som en källa kring hur företagsledningen sköter företaget och 

dess resurser (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 14),  

Företag rapporterar kring sin ekonomiska ställning, dock finns det internationella 

skillnader mellan deras uppbyggnad och innehåll. De nationella redovisningsprinciper 

som länder använder påverkas av flertalet faktorer, såsom ekonomiska, legala och 

sociala. Det specifika landets krav kring finansiell rapportering fastställs även efter 

behoven av just det landets intressenter. (IFRS, 2009, Föreställningsram, s. 9) I och med 

att redovisningsprinciperna skiljer sig mellan länder så finns det olika krav på hur 

redovisade belopp, värderingar och rapporternas innehåll presenteras. Skillnader i 

omfattning och ytterligare krav på upplysningar skiljer även utifrån vilka standarder 

som använts (IFRS, 2009, Föreställningsram, s. 9-10).  

Efter ett antal stora företagsskandaler, exempelvis Enron och Parmalat, har röster höjts 

för att transparensen mellan företag och intressenter skall öka och därigenom bidra till 

en minskad informationsasymmetri. Kravet på transparens har ökat kring den debatt om 

bonusprogram som pågått den senaste tiden. (Oxelheim, 2006, s. 36). Att ämnet inte på 

allvar har aktualiserats förrän under senare år gör att forskningens omfattning i området 

är begränsad. Dock har de senaste årens turbulens i världsekonomin ökat intresset kring 

problematiken vid bristande transparens och därmed det vetenskapliga intresset. 
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Oxelheim, 2006, s. 36) En intressant aspekt angående detta är om företagens 

oegentligheter hade kunnat stoppas, alternativt upptäckas tidigare, om regelverket varit 

annorlunda utformat. International Financial Reporting Standards (IFRS) infördes av 

EU i januari 2005, som ett sätt att öka transparensen i rapporteringen i jämförelse med 

tidigare redovisningsstandarder (Oxelheim, 2006, s. 36). Själva grundtanken med IFRS 

och dess införande är att uppfylla aktiemarknadens krav och behov av tillräcklig 

information (Buisman, 2006, s. 39). Genom ett harmoniserat redovisningssystem strävar 

International Accounting Standards Board (IASB) efter att öka jämförbarheter mellan 

företag i länder med tidigare skilda redovisningsregler. IASB:s strävan är att uppnå 

denna harmonisering via internationella likheter när det gäller redovisningsstandarder 

och metoder samt tillhörande bestämmelser. (IFRS, 2009, Föreställningsram, s. 10) Då 

lika redovisningsprinciper används, ökar rapporternas jämförbarhet mellan olika 

perioder samt mellan olika företag, från exempelvis skilda branscher (IFRS, 2009, 

Föreställningsram, p. 39). En sådan jämförbarhet kan bidra till att olika företag får 

samma tillgång till världens kapitalmarknad och effektivisera resursallokeringen 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009, s. 13). IFRS är en principbaserad normgivning 

som per definition ger vägledning i hur principerna skall tillämpas, till skillnad mot 

striktare regelbaserade standarder. Det innebär att företag skall redovisa inom 

redovisningens principer och göra professionella bedömningar och uppskattningar. 

Detta resulterar i att det framgår relativt få exempel och mallar på hur standarderna skall 

tillämpas och det innebär att det ställer betydligt högre krav på företagsledningen att 

upplysa om dessa osäkerheter, risker, bedömningar och uppskattningar. (Marton, 2008, 

s. 7)  

IAS 1 beskriver de riktlinjer och rekommendationer som finns vid utformningen av 

finansiella rapporter samt de minimikrav som ställs på företagen. Syftet med dessa krav 

och riktlinjer är att finansiella rapporter skall kunna jämföras över tid och mellan olika 

företag. (IFRS, 2009, IAS 1, p. 1) Studiens ämnesinriktning handlar om två delar ur IAS 

1, punkt 13 och 125. De osäkerhetsfaktorer eller risker som företag står inför och 

information kring dessa lämnas av många företag enligt punkt 13 (IFRS, 2009, IAS 1, p. 

13). Punkt 125 ställer krav på att de finansiella rapporterna skall innehålla upplysningar 

om gjorda antaganden om framtiden samt om källor till osäkerhet i uppskattningar. 

Dessa skall dock endast redovisas om det under nästkommande år föreligger risk för 

väsentliga justeringar i tillgångar och skulders värde. (IFRS, 2009, IAS 1, p. 125) 

Poster, eller justeringar av dessa, är väsentliga om de enskilt eller tillsammans påverkar 

beslut baserade på beloppen. Posterna kan vara felaktiga eller utelämnade och dess 

väsentlighet bedöms utifrån dess karaktär och storlek. (IFRS, 2009, IAS 1, p. 7) 

1.2 Problemdiskussion  

Införandet av IFRS syftar till att möta aktiemarknadens informationskrav. Eftersom de 

börsnoterade bolagen är av skiftande storlek påverkar ökade krav på mängden 

information företagen på olika sätt. Stora företag har mer resurser till en mer omfattande 

rapportering, medan mindre bolag kan uppfatta IFRS som alltför omfattande. Buisman 

menar att trots ökade krav på upplysningar så utelämnas i vissa fall information av 



3 

 

väsentlig karaktär och påpekar att utformningen av IFRS är en pågående process. 

(Buisman, 2006, s. 39) Denna process, som bland annat handlar om att minska 

skillnaderna i rapporteringen som uppkommer via flera tillåtna sätt att redovisa enligt 

varje standard, är dock långsam. En möjlig anledning till detta är enligt Hällefors att 

IASB inte vill genomföra alltför drastiska förändringar av åtstramningen av 

valmöjligheter i redovisningen utan vänja användarna genom gradvisa uppdateringar. 

(Hällefors, 2006, s. 43) 

Det kan vara problematiskt för intressenter att transparensen mellan dem och 

företagsledningen är bristfällig, vilket resulterar i informationsasymmetri. De negativa 

effekter som bristande transparens medför är agentkostnader samt att värderingen av 

bolaget blir lägre. Genom att öka transparensen kan effekterna visas i sänkt 

kapitalkostnad, ökade investeringar samt högre värdering av företaget. Det föreligger 

dock en begränsning i hur mycket information som företagen bör presentera. I detta 

avseende föreligger en så kallad optimal transparens. Det innebär att företaget inte skall 

presentera en sådan mängd information att den negativt kan påverka företaget mot 

konkurrenter. Samtidigt bör företagsledningen ge tillräckligt med information för att 

denna skall kunna ligga som grund för intressenters ekonomiska beslut. (Oxelheim, 

2006, s. 36)  

Armstrong, Barth, Jagolinzer och Riedl (2010, s. 32) menar att investerare skulle 

reagera positivt av införandet av IFRS, om det skulle innebära bättre kvalité av 

finansiella rapporter för att därmed minska informationsasymmetri. Oxelheim (2006, s. 

36) fastställer dock att graden av transparens troligen inte kommer att öka via införandet 

av IFRS. Anledningen till detta ses i att upplysningarna om företagets ställning och 

viktigaste osäkerhetsfaktorer enligt IAS 1 punkt 13 inte är formulerade som krav, utan 

som något som ”många företag lämnar” (Oxelheim, 2006, s. 37). Inom ramarna för IAS 

1 finns det krav på att företagen skall lämna upplysningar om antaganden om framtiden 

samt betydande källor till osäkerhet i uppskattningar, som kan innebära en väsentlig 

justering under följande år, enligt punkt 125 (IFRS, 2009, IAS 1, p. 125). Till skillnad 

mot punkt 13 ställs det alltså ett direkt krav på dessa upplysningar. IAS 1 punkt 125 

följs även av ett antal punkter, 126-133, som mer ingående specificerar dess innehåll 

(IFRS, 2009, IAS 1, p. 126-133). Det krav som ställs på upplysningarna försvagas dock 

i punkt 130, som anger att kravet inte behöver innehålla information kring prognoser 

eller budget. Att företagen tillåts undvika sådan information försvagar enligt Oxelheim 

upplysningskravets grundtanke, att intressenten skall få insikt i ledningens tankar kring 

uppskattningar, antaganden och dess osäkerhet. (Oxelheim, 2006, s. 37) Oxelheims 

(2006) sammanfattande analys omfattar endast de olika upplysningarna och dess brister, 

varpå denna studie ämnar undersöka om eventuella samband förekommer mellan de 

båda. Att undersöka de två standarderna genom en jämförande metod är en 

vidareutveckling av forskningen inom formuleringen av dessa ifrågasatta 

redovisningsprinciper. 
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1.3 Frågeställning 

Finns det ett samband mellan företags upplysningar enligt IAS 1 punkt 125 och 

upplysningar om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer? 

Vidare kommer följande delfrågor besvaras: 

 Skiljer sig ett eventuellt samband mellan finans- och industribranschen? 

 Skiljer sig ett eventuellt samband utifrån företagens börsvärde? 

 Vad finns det för underliggande orsaker till mängden information som 

lämnas i finansiella rapporter och hur påverkar detta intressenterna?  

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka eventuella samband mellan de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företagen presenterar och de upplysningar som krävs enligt IAS 

1 punkt 125. Genom textanalys av finansiella rapporter granskas det eventuella 

sambandet, utifrån hur stort antal av upplysningarna om antaganden och väsentliga 

osäkerheter i uppskattningar som företagen upplever som risker och osäkerhetsfaktorer. 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 

Studien avgränsad till de företag som rapporterar enligt IAS/IFRS. Samtliga 

årsredovisningar samt redovisningsstandarder berör räkenskapsåret 2009. För att studien 

endast skall innehålla relevanta delar av de redovisningsprinciper som börsbolag 

rapporterar utifrån, är studien avgränsad till de delar av IAS/IFRS som frågeställningen 

berör. Dessa är i huvudsak upplysningskraven för osäkerhetsfaktorer enligt IAS 1 punkt 

13 samt upplysningskraven enligt IAS 1 punkt 125. Viss vikt kommer även att läggas 

vid de standarder som berörs av dessa upplysningar i ett inledande förklarande syfte och 

slutligen då data presenteras och analyseras. 

I syfte att undersöka branschmässiga skillnader vid analysen kommer studien begränsas 

till Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap lista samt från två skilda branscher; 

finans och industri. Då datainsamlingen och analysen endast hänför sig till de valda 

branscherna, är motivet endast att undersöka frågeställningen utifrån dessa 

förutsättningar. Därigenom hänför sig inte studiens resultat på de företag som faller 

utanför begränsningens ramar. 
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inledning

• Följande kapitel beskriver inledningsvis bakgrund och diskussion kring 
studiens problemformulering. Vidare formuleras studiens frågeställning 
och syfte samt de avgränsningar som gjorts.

2 Teoretisk 
metod

• Följande kapitel behandlar de forskningsvetenskapliga val som studien 
är utformad efter. Vidare beskrivs insamlingen av sekundära källor samt 
den kritiska hanteringen av dessa.

3 Teoretisk 
referensram

• Följande kapitel behandlar och motiverar de teorier eller 
redovisningsprinciper som ligger till grund för studiens analys.

4 Praktisk 
metod

• Följande kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt vid 
informationsinsamlingen av primärdata. Vidare beskrivs hanteringen av 
insamlad data samt den kritiska hanteringen av denna information. 

5 Empiri och 
analys

• Kapitlet beskriver datainsamlingens resultat och analys utifrån denna 
data.

6 Slutsats

• Följande kapitel beskriver studiens slutsatser kring 
problemformuleringen och syftet.
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2 Teoretisk metod 

Följande kapital beskriver den forskningsansats utefter vilken studien är genomförd. 

Utifrån en kvantitativ datainsamling syftar uppsatsen till att genomföra en analys av 

informationen ur ett intressentperspektiv. Vidare beskrivs studiens tillvägagångssätt vid 

insamling av de teoretiska källorna, i huvudsak hämtade från Umeå 

Universitetsbibliotek. Avslutningsvis diskuteras källornas trovärdighet, där författarna 

framförallt beskriver internetbaserade källor som information vilken i huvudsak måste 

granskas kritiskt. 

2.1 Förförståelse 

Den förförståelse som en författare besitter, via sina kunskaper inom det specifika 

ämnet, påverkar det sätt som studiens problem angrips. Vidare kan författarens 

ämnesinriktning betyda att skilda problem uppfattas i en och samma företeelse, 

beroende på kunskapsinriktning och bakgrund. Utöver den utbildningsmässiga 

förförståelsen, kan en studie och hur problemet angrips påverkas av författarnas 

förutfattade meningar eller fördomar. Dessa handlar i stort om de värderingar som en 

författare arbetar och lever efter. Politiska och sociala värderingar anses inom forskning 

som mer instabila och skiftande värdegrunder. De moraliska och religiösa aspekterna 

anses i detta fall som värderingar av mer stabil natur och svårare att kringgå i ett rent 

objektivitetssyfte. (Holme & Solvang, 1997, s. 151) Genom en uppsatsprocess, från 

dess inledande fas till analys och slutdiskussion, kan författarnas tidigare erfarenheter på 

ett negativt sätt påverka studiens objektivitet och därför dess resultat (Bryman & Bell, 

2005, s. 42). 

Den förförståelse som vi som författare tar med oss in i uppsatsprocessen kan delas in i 

ett antal segment eller delar. De allmänna erfarenheterna och kunskaperna som vi 

samlat på oss genom livet samt från tidigare arbetslivserfarenhet och grundskolestudier 

kan ses som en del av tidigare kunskaper. Dessa delar är det som i grunden format oss 

som människor och därför våra grundläggande värderingar, etik och moral. En 

ytterligare del av förförståelsen är de kunskaper och erfarenheter som uppkommit via 

åtta terminers universitetsstudier. Det vore fel att påstå att långvariga studier och 

förmåga eller erfarenhet av kritisk granskning av data helt raderar risk för bristande 

objektivitet. Vi tror dock att en medvetenhet om risken för skadad objektivitet är viktig 

för oss som författare att beakta genom hela studien och därigenom kan subjektivitet i 

högsta grad begränsas.   

2.2 Perspektiv 

Uppsatsen kommer att skrivas utifrån ett intressentperspektiv, med motivet att 

intressenterna är de som använder de finansiella rapporterna. Det är därför bland dem 

som informationen, eller brist på sådan, kan ge negativa effekter vid exempelvis 

investerings- eller kreditgivningsbeslut. Studiens utgångspunkt är regler och normer 

enligt IAS/IFRS, gällande för börsnoterade bolag, och därför skrivs uppsatsen mer 
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specifikt utifrån perspektivet av just dessa företags intressenter. Studiens analys 

kommer därigenom framförallt att handla om hur väl företagen lämnar tillräcklig 

information för att, i den mån redovisningsstandarderna kräver det, minska 

informationsklyftan mellan företag och dess intressenter.  

2.3 Kunskapssyn 

Det som i grunden bestämmer den kunskapssyn som en studie tillhör är hur mänskligt 

beteende skall studeras. En författare kan välja att fokusera sin studie på att ett specifikt 

beteende skall förklaras och har då ett positivistiskt tolkningsperspektiv. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 29) Vidare kan en studie utföras utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, som 

kan ses som positivismens motsats (Patel & Davidson, 2003, s. 28). Den hermeneutiska 

kunskapssynen ämnar utveckla en djupare förståelse för ett visst beteende och vad som 

påverkat en individ till ett visst agerande (Bryman & Bell, 2005, s. 29). Studien syftar 

till att undersöka och förklara eventuella samband mellan upplysningskraven enligt två 

redovisningsprinciper. Samtidigt kommer studiens analys ge ytterligare förklaring kring 

vad dessa eventuella samband betyder. Studien kommer således inte förhålla sig enskilt 

till någon av de båda kunskapssynerna. Datainsamlingens mätning är exempelvis starkt 

kopplad till positivismen. Dock är analysen kopplad till de underliggande faktorer som 

kan förekomma vid företagsledningen val om vad ska upplysas om i en finansiell 

rapport. Att exkludera sådan analys med anledning av att strikt förhålla sig till en 

specifik kunskapssyn är inte önskvärt utifrån studiens syfte.  

2.4 Forskningsansats 

Forskning med kvalitativa respektive kvantitativa undersökningar skiljer sig på flera 

sätt, främst i form av generell forskningsteori samt på vilket sätt som teorin hanteras och 

via skilda kunskapssyner. (Bryman & Bell, 2005, s. 41) Mer specifikt kan de 

grundläggande skillnaderna ses i att en kvantitativ forskningsstrategi är deduktivt 

inriktad, alltså syftar till att pröva teorier, samt använder ett positivistiskt synsätt. Detta 

kan jämföras med kvalitativ forskning, som främst är inriktad på att generera teorier 

utifrån observationer av verkligheten samt har det tolkande hermeneutiska synsättet. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 40) 

Mer ingående kan skillnaderna mellan de två metoderna ses i att kvantitativ forskning 

eftersträvar att data skall vara relevant för formaliserade analyser och att 

överförbarheten därför är god. Den kvalitativa metoden är däremot inte formaliserad på 

samma sätt, utan datainsamlingen kan ha ett mer svävande tillvägagångssätt. När metod 

bestäms av en forskare skall därför valet mellan de båda grundas i vilken frågeställning 

som studien ämnar undersöka, alltså vilken typ av kunskap uppsatsen skall resultera i. 

(Holme & Solvang, 1997, s. 14) 

Studien syftar till att undersöka eventuella samband mellan företagens upplysningar om 

risker samt de osäkerhetsfaktorer verksamheten exponeras inför och upplysningar om 

osäkerheter i uppskattningar.  Datainsamlingen baseras därför på den information som 
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är presenterad i årsredovisningarna för de företag som ingår i studiens urval. Vid en 

kvalitativ informationsinsamling skulle endast ett litet antal finansiella rapporter 

granskats, vilket hade inneburit att studiens slutsatser endast kan anses sanna för de 

granskade företagen. Resultaten skulle alltså inte kunna generaliseras till övriga företag. 

De data som författarna avser att jämföra med nuvarande regelverk är hämtade utifrån 

en bredare insamling, 88 årsredovisningar. Genom att göra en bredare undersökning ges 

en möjlighet att generalisera eventuella tecken på samband, mellan de två delar av 

finansiell information som studien syftar till att granska, till övriga jämförbara företag. 

Utifrån de resultat som författarna ämnar att studien skall resultera i, är en kvantitativ 

datainsamling relevant. 

2.5 Angreppssätt 

Den metod författaren använder för att koppla observationer av verkligheten med ett 

teoretiskt underlag bestämmer den kunskapssyn studien baseras på. Beroende på vilken 

typ av studie och vilka resultat som önskas kan två val göras. Genom att utgå från 

förutbestämda teorier kan författaren via dem bygga sin hypotes för att sedan prova den 

och utarbetade teorier mot den verklighet som önskas studeras. Dock kan studier gynnas 

av en motsatt metod, alltså att utifrån en utförd datainsamling utforma teorier genom 

tolkningar av det empiriska materialet. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) 

En studies angreppssätt är alltså resultatet av författarens val utifrån hur teori och empiri 

förhåller sig till varandra (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Studie syftar till att utifrån teori 

och gällande regelverk utveckla problemställningar som sedan undersöks mot den 

datainsamling som utförs. Resultaten kommer sedan presenteras och hypoteserna 

kommer att förkastas eller bekräftas. Att utgå från teori i syfte att utveckla hypoteser 

som studeras utifrån empirin kallas ett deduktivt angreppssätt (Patel & Davidson, 1994, 

s. 21). Således är inte syftet med denna studie, att i enighet med det induktiva 

angreppssättet, att led till nya teorier utifrån vad som framkommer vid datainsamlingen 

(Patel & Davidson, 1994, s. 21). Vidare kan detta förklaras i att författarna inte syftar 

till att ta fram förslag på ett nytt eller förändrat regelverk, utan istället undersöka hur 

nuvarande redovisningsprinciper fungerar empiriskt. Den typ av förslag på 

regelförändringar som ett induktivt angreppssätt hade kunnat syfta i, är inte intressant i 

denna studie då sådana förslag kväver fler aspekter än vad som ingår i datainsamlingen. 

Studiens analys diskuterar därför endast problematiken med enskilda standarder och 

vilka detaljer av dessa som bör förbättras. 

2.6 Insamling av teoretiska källor 

För att i ett inledande skede av studien få relevant bakgrundsinformation samt för 

uppsatsens teoretiska underlag har vetenskapliga artiklar och litteratur studerats. Dessa 

sekundära källor ligger som grund för den teori och de redovisningsregler som skall 

undersökas. De vetenskapliga artiklarna och den litteratur som använts är hämtade från 

Umeå Universitetsbibliotek. De huvudsakliga sökorden som använts är ”IAS 1 punkt 

116”, ”IAS 1” och ”osäkerhetsfaktorer”, vilka resulterade i 3, 63 respektive 29 träffar. 
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Vidare inkluderar sökningen orden ”informationsasymmetri” och ”transparens”, vilka 

genererade 29 respektive 35 träffar. Sökningarna har även översatts till engelska. De 

årsredovisningar som studien baseras på är samtliga hämtade från respektive företags 

hemsida.  

2.7 Källkritik 

Kvalitén på en källa bestäms bland annat utifrån undersökningar av dess generella 

objektivitet samt att innehållet kan anses som tidsmässig relevant. Även författarens 

trovärdighet spelar in i denna bedömning. En utgångspunkt vid fastställandet av en 

trovärdig källa är att den granskas kritiskt. (Rienecker, 2008, s. 257-258) 

Den informationssökning som, tillsammans med insamlad data, kommer att ligga som 

grund för studien kommer att göras med utgångspunkt och utifrån föregående styckes 

definition av en god källa. Vi ämnar att genom studiens gång vara kritisk till den 

information som används och endast använda allmänt erkända teorier och forskning.  

En stor del av den information som studien grundas på, i form av vetenskapliga artiklar 

samt böcker, har hämtats fysiskt på Umeå Universitetsbibliotek eller via dess databas. 

Vi anser att informationen som är hämtad härifrån generellt kan anses som goda källor, 

dock kommer varje källa till information granskas och bedömas separat. De 

vetenskapliga artiklar som används i studien är granskade av andra forskare och 

därigenom kan vi som användare bedöma om de anses som korrekta och vetenskapligt 

gångbara. Denna faktor bedömer vi som grunden i bedömandet av alla vetenskapliga 

artiklars trovärdighet.  

Att använda internetbaserad källor i en studie ger författaren möjlighet att ta del av 

enorma mängder av information. Internet är dock en källa som genererar både trovärdig 

och icke trovärdig information, vilket gör att granskningen av dess data måste ske extra 

kritiskt. Självklart skiljer sig trovärdigheten mellan de olika typer av källor som finns 

just inom information taget från Internet, till exempel mellan en hämtad reviderad 

årsredovisning kontra en privat hemsida. Information från källor som inte ansetts 

trovärdiga har bortsetts ifrån vid studiens informationssökning. 
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3 Teoretisk referensram 

Följande kapitel behandlar och motiverar de teorier och redovisningsprinciper som 

ligger som grund för studiens analys. Huvuddelen av den referensram studien 

innehåller baseras på direkta redovisningsstandarder inom IAS 1 samt de kvalitetskrav 

som ställs på finansiella rapporter enligt IFRS. Vidare diskuteras teorierna angående 

informationsasymmetri; transparens och agentteori. Dessa teorier är framförallt 

intressanta för studiens analys då den problematik som tidigare forskning visat pekar 

på att regelverket brister i syfte att tillgodose intressenter med tillräcklig information. 

3.1 Grundläggande antaganden 

I IASB:s föreställningsram diskuteras de två grundläggande antaganden som finansiella 

rapporter utformas efter (Artsberg, 2005, s. 168). 

3.1.1 Bokföringsmässiga grunder 

För att syftet med en finansiell rapport skall uppnås skall de upprättas enligt den så 

kallade periodiseringsprincipen. Den syftar till att en rapport för en viss period skall 

innefatta information om de händelser och transaktioner som inträffat inom rätt 

rapporteringsperiod. Periodiseringsprincipen handlar vidare om att istället för 

rapportering om faktiska in- och utbetalningar upplysa om sådan information som gäller 

framtida rättigheter eller förpliktelser till in- eller utbetalningar. (IFRS, 2009, 

Föreställningsram, p. 22) IFRS, utifrån användandet av periodiseringsprincipen, hävdar 

alltså att periodiserad resultaträkning ger en bättre bild av framtida kassaflöden i 

jämförelse med en kassaflödesanalys (Marton, 2008, s. 24). 

3.1.2 Antagande om fortlevnad 

Vid en bedömning av ett företags fortlevnad förutsätts att verksamheten kommer att 

fortlöpa över en ”överblickbar tid”. I det fall antagandet om företagets fortlevnad anses 

intakt behöver inte vidare information ges i de finansiella rapporterna. Finns det dock en 

betydande risk eller indikationer på att företaget i framtiden tvingas i konkurs eller i 

väsentlig omfattning skära ned i verksamheten, måste sådan information presenteras i 

den finansiella rapporten. (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 23) Skulle företaget inte 

upprätta rapporterna enligt fortlevnadsprincipen, krävs att upplysningar om detta lämnas 

samt det skäl som föreligger den osäkerhetsfaktor som kan drabba företaget (IFRS, 

2009, IAS 1, p. 25). Bedömningen av fortlevnad skall göras åtminstone 12 månader 

fram i tiden (IFRS, 2009, IAS 1, p. 26). 

3.2 Informationskvalitativa egenskaper 

Den moderna redovisningen är idag fokuserad på att vara ett så kallat 

informationsinstrument, vilket innebär att vikten läggs på att rapporter baseras på 

kvalitativa kriterier snarare än strikta värderingsregler (Artsberg, 2005, s. 165). IASB 

presenterar ett antal av dessa informationskvalitativa egenskaper och enligt 

föreställningsramen benämns dessa som ”de egenskaper som gör informationen i de 
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finansiella rapporterna användbar för användarna” (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 

24). Vidare menar IASB att fyra av egenskaperna är viktigare än övriga (IFRS, 2009, 

Föreställningsram, p. 24) och därför kommer studien i huvudsak behandla dem. Att 

uppfylla dessa egenskaper, och därigenom ge intressenter ett starkt underlag vid 

ekonomiska beslut, är ett sätt att bedöma den information som upplysningarna enligt 

IAS 1 punkt 13 och 125 tillför. För att bedöma hur finansiella rapporter uppfyller dess 

krav och hur regelverket faktiskt fungerar, är det intressant att se påverkan av dessa 

egenskaper jämfört med redovisningsprincipernas formulering. 

Företagsledningen måste utifrån den verklighet företaget verkar inom göra avvägningar 

för att balansera de olika informationskvalitativa egenskaperna, då de ibland motverkar 

varandra. Exempelvis kan en händelse i framtiden anses relevant i nuläget, men för att 

den skall uppskattas trovärdigt krävs att framtida information tas med i beräkningen. 

Här ligger avvägningen i att trovärdigheten blir större längre fram i tiden, medan 

relevansen sjunker ju längre tid företagsledningen väntar med att lämna informationen. 

(Artsberg, 2005, s. 173) 

3.2.1 Begriplighet 

För att en finansiell rapport skall uppfylla egenskapen om begriplighet krävs att den 

information som lämnas är ”lättbegriplig”. Standarden definierar även för vilken typ av 

användare som informationen skall vara lättförstådd för. Det skall vid upprättandet av 

en rapport förutsättas att användaren har en rimlig grad av kompetens inom 

redovisnings- och ekonomiområdet. (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 25) Vidare 

nämns att viss information kan kräva vidare inskaffning av kunskap hos användaren 

(Artsberg, 2005, s. 169) och att sådan information som kan antas vara betydande i en 

beslutsprocess inte får utelämnas, på grunderna att begripligheten kommer att vara låg 

hos mindre kunniga användare (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 25). 

3.2.2 Relevans 

Finansiell information kan ses som relevant om innehållet kan användas som underlag 

vid något slags ekonomiskt beslut (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 26). Den relevanta 

informationen kan vara av historisk, rådande eller framtida natur. Vid bedömningen av 

relevans spelar även informationens väsentlighet in (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 

Figur 1 Informationskvalitativa egenskaper. Egen bearbetning av Artsberg (2005, s. 168) 
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29). Bedömningen av informationens väsentlighet handlar framförallt om storleken på 

händelsen eller beloppet och dess faktiska påverkan på företagets ställning. Den tröskel 

som anses väsentlig ger den typ av information som skall ingå i en rapport och därför 

anses som relevant. (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 30) 

3.2.3 Tillförlitlighet 

En användare av finansiell information skall kunna förlita sig på de fakta som ges och 

att innehållet är objektivt samt saknar felaktigheter som kan anses väsentliga vid beslut 

(IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 31). Information som inte kan anses tillförlitlig är 

således inte heller relevant. I en del avseenden kan dock osäkra belopp som påverkas av 

framtida händelser ändå anses som relevanta. I de fall då helt tillförlitliga bedömningar 

kan göras skall en uppskattning göras och omständigheterna kring händelsen 

presenteras. (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 32) 

3.2.4 Jämförbarhet 

Som det framgår av Figur 1 är jämförbarheten uppdelad i två typer. Användaren av 

informationen har möjlighet att jämföra ett företags ställning över tiden, mellan olika 

rapporteringsperioder, som mellan olika företag.  Exempelvis innebär det att företag 

skall vara konsekventa vid val av redovisningsprinciper, då jämförbarheten i annat fall 

försämras. (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 39) För att användaren skall kunna 

bedöma informationen mellan olika perioder och mellan företag krävs att de 

redovisningsprinciper som används presenteras. Vidare skall en förändring av de valda 

principerna presenteras samt dess effekter uppskattas. (IFRS, 2009, Föreställningsram, 

p. 40) Ett företag bör förändra de redovisningsprinciper som används då en sådan 

förändring skulle förbättra informationens tillförlitlighet och relevans (IFRS, 2009, 

Föreställningsram, p. 41). Slutligen påpekas det i föreställningsramen att upplysning av 

tidigare perioders belopp med mera är viktigt i syfte att förenkla jämförbarheten över tid 

(IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 42). 

3.3 Rättvisande bild 

Ett grundläggande krav för finansiella rapporter inom EU är att de upprättas på ett 

sådant sätt att en rättvisande bild av företagets ställning ges. Trots att företagen är legalt 

bundna till att upprätta rättvisande rapporter finns det ingen definition av begreppet i 

lagstiftningen, vilket har lett till skilda tolkningar av dess innebörd. (Alexander & 

Jermakowicz, 2006, s. 139) Enligt Evans (2003, s. 312) kan detta förklaras i att 

begreppet är dynamiskt och att en exakt definition varken är möjlig eller önskvärd. IAS 

1 punkt 15 ställer dock ett antal krav för att en rapport skall anses ge en rättvisande bild, 

som innefattar att företaget på ett korrekt sätt återger de händelser och transaktioner som 

skett. Vidare krävs att tillgångar och intäkter samt skulder och kostnader redovisas 

enligt de definitioner och principer som presenteras i IASB:s föreställningsram. (IFRS, 

2009, IAS 1, p. 15) Rapporterna förväntas slutligen upprättas på ett sätt att begriplig, 

jämförbar, tillförlitlig och relevant information presenteras, alltså enligt de 

informationskvalitativa egenskaperna (IFRS, 2009, IAS 1, p. 17b). Trots att ingen klar 
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definition av begreppet anges, kan det antas att IASB indirekt definierar rättvis bild som 

en korrekt utförd redovisning enligt IAS/IFRS. 

3.4 Upplysningar 

Finansiella rapporter syftar som tidigare nämnts till att ge användaren relevant 

information kring företagets resultat, ställning och dess förändring. Informationen kan 

på så sätt vara en del av den relevanta informationen som krävs vid ekonomiska beslut 

för intressenter. (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 12) Rapporterna syftar även till att 

redovisa den förvaltning av företaget som ledningen utövar och ge en bild av ledningens 

förmåga (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 14). Detta förhållande mellan 

företagsledningen och ägare samt de informationsklyftor som följer detta förhållande 

förklaras närmare i avsnitten 3.5 och 3.6.  

Informationen i företagens finansiella rapporter kompletteras angående bland annat 

ekonomisk ställning samt transaktioner i noter, tabeller och övriga typer av 

upplysningar. Denna tilläggande information syftar till att höja förståelsen för 

rapporternas olika delar samt enskilda belopp och transaktioner genom att ge 

användaren ytterligare relevanta förklaringar. De tilläggsupplysningar som lämnas kan 

bland annat innefatta ytterligare information angående resultat- och balansräkning. 

Vidare kan det handla om eventuella framtida förpliktelser som inte tas upp i 

balansräkningen och som kan innebära en risk eller osäkerhetsfaktor som kan ha en 

kommande påverkan på verksamheten. (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 21) De 

upplysningar som företagsledningen behöver lämna kan ses som den övriga information 

som krävs i syfte att intressenten skall få en rimlig bild av företagets ställning (Marton, 

2008, s. 335). 

3.5 Transparens 

Debatten om transparens inom redovisning har vuxit under senare år och därmed det 

vetenskapliga intresset. Transparens handlar om förhållandet mellan den information 

som insiders och outsiders besitter, alltså de med god insikt i företaget kontra dess 

intressenter. Vid bristande transparens uppkommer agentkostnader samt riskpremie som 

ger en lägre värdering av företaget. Dessutom ökar företagets kapitalkostnad. IFRS är 

ett försök att reglera bristande transparens och därmed motverka de negativa effekterna. 

När det gäller informationen som bör lämnas för att transparensen skall vara god, 

förekommer benämningen optimal transparens. Med detta menas att mer information 

från företagen till intressenter inte alltid är önskvärt. Istället finns det en punkt då 

mängden information är optimal. Detta kan i sin tur delas in i det optimala för dels 

intressenter, dels för företagen. Optimalt för intressenter är den nivå då de har 

tillräckligt information för att ta ekonomiska beslut. För företaget är det dock en 

balansgång mellan att tillgodose intressenternas behov, samtidigt som informationen 

inte skall vara så ingående att det kan skada företaget via att exempelvis ge konkurrenter 

för detaljerad information. (Oxelheim, 2006, s. 36) Den punkt då transparensen är 

optimal beror och skiljer sig utifrån den situation den mäts och exempelvis utifrån 
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konkurrensen på en viss marknad. Detta är en av anledningarna till att IAS 1 inte 

förpliktigar någon exakt utformning eller direkta krav på informationslämnandet. 

(Oxelheim, 2006, s. 37)  

3.6 Agentteori 

Agentteorin försöker lösa två problem som uppstår i relationen mellan agent och 

huvudman. Det första problemet innebär en konflikt mellan agent och huvudman då 

deras mål, önskningar och intressen skiljer sig från varandra, vilket kan medföra 

svårigheter för huvudmannen att kontrollera vad agenten faktiskt gör. Vidare betyder 

detta att huvudmannen inte kan verifiera ifall agenten agerar olämpligt. Det andra 

problemet agentteorin belyser är de skilda åsikter om riskhantering som kan uppstå då 

agenten och huvudmannen har olika inställning till risk. Det kan medföra att agenten 

och huvudmannen föredrar olika åtgärder i riskhantering på grund av olika 

riskpreferenser. (Eisenhardt, 1989, s 58)  

 

Agentteorin innefattar följaktligen två parter, dels av agenten, vilken kan vara 

företagsledningen, dels huvudmannen (principal), vilken kan vara aktieägaren (Ogden, 

Jen & O´Connor, 2003, s. 118). Agentproblem uppstår genom separation av ägandet 

och kontroll (LaFond & Roychowdhury, 2008, s. 101).  Relationen mellan parterna kan 

alltså ses som konfliktartad då agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av 

huvudmannen, vilket kan innebära ekonomiska konsekvenser för huvudmannen 

(Artsberg, 2005, s. 84).  Detta kan exemplifieras med att agenten kan välja den 

redovisningsmetod som ger högre vinst om hans egen ersättning är relaterad till 

vinstnivån, exempelvis bonusavtal (Artsberg, 2005, s. 84). Det råder alltså 

informationsasymmetri mellan parterna, vilket också kan påverka kvalitén på 

värdepappersmarknaden för företaget då den är starkt kopplad till hur effektiv 

informationen är (Ogden, Jen & O´Connor, 2003, s. 106).  En viktig del av de 

finansiella rapporterna är just att minska informationsasymmetrin mellan 

företagsledning och intressenter (Penno, 1985, s. 240). Teorin utgår alltså ifrån att alla 

parter agerar utifrån sina egenintressen (Gong & Tse, 2009, s. 58). Agentteori och 

informationsasymmetri beror därmed på varandra och går oftast inte att skiljas åt 

(Ogden, Jen & O´Connor, 2003, s. 118). Agentteorin utgår ifrån vanliga antaganden i 

traditionell ekonomisk teori, det vill säga att aktörerna är rationella och 

nyttomaximerande (Artsberg, 2005, s. 84).  

För att förtydliga informationsasymmetrin och dess kännetecken exemplifierar Akerlof 

dess karaktärsdrag med bilförsäljning. Akerlof beskriver ett scenario där det finns bilar 

av både bra kvalité och av sämre kvalité. I ett senare skede säljs bilarna på en 

andrahandsmarknad av olika skäl, vilka inte är kända, och bilarnas kvalité är heller inte 

kända av de potentiella kunderna. (Akerlof, 1970, s 389). Nedan beskrivs begreppen 

”moral hazard” och ”pooling equilibrium” utifrån det tidigare beskrivna scenariot. 
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3.6.1 Moral hazard 

De säljare som saluför en bil av dålig kvalité har en tendens att överdriva dess positiva 

egenskaper, eftersom om dess egentliga beskaffenhet skulle vara känd av den potentiella 

köparen skulle det generera en minde köpesumma eller utebliven försäljning. För att 

motverka detta kan säljaren överdriva bilens kvalité och egenskaper för att likna de 

övriga enheterna som är av bra kvalité, vilket resulterar i att den potentiella köparen inte 

kan urskilja vilka bilar som är av bra kvalité och vilka som är av dålig kvalité. Detta 

fenomen som de potentiella köparna exponeras för kallas för moral hazard (Akerlof, 

1970, s. 389). 

Scenariot kan jämföras med att företags intressenters beslut påverkas på grund av 

bristande transparens mellan agenten och huvudmannen. Informationsasymmetrin kan 

alltså medföra att intressenternas ekonomiska beslut, som en finansiell rapport ska ligga 

till grund för, påverkas på ett negativt sätt. Moral hazard innebär alltså att en part är 

ansvarig över en annan parts intresse, men har incitament att sätta sina egna intressen 

främst (Dowd, 2009, s. 142). 

3.6.2Pooling equilibrium 

När de bilar som är av dålig kvalité inte är urskiljbara på andrahandsmarknaden mot de 

bilar som är av bra kvalité, blir jämviktspriset på marknaden detsamma på alla enheter 

(bilar). Jämviktspriset speglar genomsnittskvalitén på alla enheter på marknaden. Det 

nya jämviktspriset benämns pooling equilibrium. (Akerlof, 1970, s 390)  

Informationsasymmetri kan som tidigare beskrivits påverka kvalitén på 

värdepappersmarknaden, vilket kan liknas vid pooling equilibrium (Ogden, Jen & 

O´Connor, 2003, s. 106). Dessa beskrivningar av informationsasymmetrins problem 

visar innebörden och vikten av en effektiv och korrekt informationsöverföring mellan 

olika parter. Som agentteorin förordar finns det skäl till att informationsasymmetri 

uppkommer mellan parter och olika motiv till varför det kan utnyttjas. Det är av stor 

vikt att företagsledningen tar sitt ansvar och strävar mot att minska informationsklyftor 

och redovisa de belopp, värden och den information som gynnar dess intressenter samt 

reducera konflikten mellan huvudman och agent. 

3.7 IAS 1 

IAS 1, utformning av finansiella rapporter, syftar till att öka jämförbarheten mellan 

finansiella rapporter från olika perioder och mellan olika företag. Standarden upplyser 

om de minimikrav för vad rapporter skall innehålla samt riktlinjer för hur de bör 

konstrueras.  IAS 1 kan alltså ses som övergripande krav på hur redovisningen av ett 

bolag skall ske, varpå dessa krav preciseras i detalj i respektive standard. (Deloitte, 

2010) 

De nya standarderna har medfört vissa meningsskiljaktigheter och motsättningar kring 

standardernas utformning och hur de skall tillämpas av tillsynsmyndigheter, revisorer 

och andra intressenter. Detta har resulterat i att IASB reviderat IAS 1. Att utforma 

standarder är ett kontinuerligt arbete och kräver uppföljning och uppdatering för 
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redovisningen skall tjäna sitt syfte och uppfylla dess kvalitativa egenskaper.  År 2003 

och 2007 reviderade och uppdaterade IASB standarderna för utformningen av 

finansiella rapporte. Målet med dessa ändringar var bland annat att specificera och 

förtydliga vissa punkter av IAS 1 samt att minska eventuella konflikter mellan 

standarder. En av ISAB:s omarbetningar gäller just upplysningar av källor till 

osäkerheter, vilket innebär ett förtydligande av riktlinjerna i rapporteringen. (IASCF, 

2008, s. 917-918) 

3.7.1 IAS 1 punkt 13 

Standarden behandlar sådan information som lämnas utöver rent finansiella uppgifter, 

enligt kraven för fullständiga finansiella rapporter. Här beskrivs att ”många företag” 

upplyser om verksamhetens ekonomiska ställning och resultat. Denna ekonomiska 

översikt, som ledningen delger intressenter, innefattar även en beskrivning och 

förklaring kring de viktigaste osäkerhetsfaktorerna som företaget ställs inför. Det ryms 

inga direkta krav på innehållet eller dess presentation i regelverket, utan endast 

övergripande rekommendationer.  

3.7.2 IAS 1 punkt 125 

De internationella redovisningsstandarderna är principbaserade, vilket innebär att det 

ges mer utrymme i redovisningen för bedömningar, uppskattningar och antaganden. 

Dock skall redovisningen ske inom den föreställningsram som utarbetats av IFRS. Ett 

företag skall enligt IAS 1 punkt 125 upplysa om antaganden angående framtida 

händelser samt källor till osäkerheter i uppskattningar. Kravet enligt punkt 125 gäller 

endast de poster som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar under 

nästkommande år, i redovisat värde av tillgångar och skulder (IFRS, 2009, IAS 1, 

p.125) En sådan eventuell justering är väsentlig om den kan påverka en intressents 

ekonomiska beslut, baserat på den finansiella rapporten (IFRS, 2009, IAS 1, p. 7).  De 

åtta efterföljande punkterna i IAS är ytterligare förklaringar till punkt 125. Enligt punkt 

129 skall upplysningarna utformas på ett sätt att det hjälper användaren, när det gäller 

de antaganden och uppskattningar som företagsledningen gjort. Omfattningen av denna 

hjälp beror på upplysningens karaktär. Vidare skall upplysningarna innehålla antagandet 

eller osäkerhetens karaktär, värderingens känslighet samt dess förändringar jämfört med 

tidigare år. (IFRS, 2009, IAS 1, p. 129) Information som krävs i upplysningarna anses 

vara bland de mest komplexa och subjektiva bedömningar som företagsledningen gör. 

(IFRS, 2009, IAS 1, p. 127)   

 Punkt 130 sänker det krav som ställs på upplysningarna, då den beskriver att inga krav 

på budgetinformation eller prognoser ställs (IFRS, 2009, IAS 1, p. 130). Att detta tillägg 

finns, gör att inga belopp eller liknande detaljerad information krävs i de finansiella 

rapporterna och informationsinnehållet blir därför sämre (Oxelheim, 2006, s. 37). Ett 

tillägg av denna natur gör att skillnaderna i upplysningarna mellan olika finansiella 

rapporter kan var stor, då företag inte är tvingade att lämna detaljerad information. Att i 

text förklara en osäkerhet ger inte lika god insikt i de underliggande faktorerna som 

information kombinerad med en budget eller prognos av det eventuella utfallet. 
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4 Praktisk metod 

Följande kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt vid informationsinsamlingen; 

innehållsanalys av årsredovisningar. De rapporter som granskas är hämtade från 88 

företag inom finans- och industribranschen, noterade på Stockholmsbörsens Large, Mid 

och Small Cap listor. Tillvägagångssättet vid varje enskild granskning beskrivs utifrån 

den mall som användes vid datainsamlingen. Slutligen beskrivs de två typer av bortfall 

som föreligger samt den kritiska behandlingen av data från informationsinsamlingen. 

4.1 Urval 

En studies urval bestämmer vilka individer och informationskällor som skall ingå i 

undersökningen samt på vilket sätt dessa undersöks. Författarna måste vid urvalet 

beakta studiens problemformulering och syfte samt de tids- och resursbegränsningar 

som finns. (Patel & Davidson, 2003, s. 51) De resultat som en kvantitativ studie leder 

till skall vara så generaliserbara som möjligt. Att resultaten från en datainsamling, av 

exempelvis ett antal personer, skall anses som generella innebär att samma eller väldigt 

snarlik data skulle uppkomma då andra personer av samma karaktär undersöks. Vid 

ovanstående urvalsprocess skapas därigenom ett stickprov som kan anses generell för 

exempelvis en hel population. (Patel & Davidson, 1994, s. 91) 

Ett stickprov kan skapas på flera olika sätt. Den typ som anses enklast är ett obundet 

slumpmässigt urval, där forskaren exempelvis tilldelar varje individ ett nummer och 

sedan slumpmässigt genererar det antal som ämnas undersökas. Då 

undersökningsobjekten har exakt samma möjlighet att bli valda, kan de utvalda 

individerna anses som generaliserbar för populationen. Vidare kan ett urval av 

undersökningspersoner ske via ett systematiskt urval, där forskaren väljer ut personer ur 

en population efter ett visst mönster. Denna metod anses dock innebära en högre risk än 

de två ovan nämnda att inte vara generell för alla individer. Då en undersökning kräver 

att två olika grupper av olika storlek skall undersökas bör istället ett stratifierat 

slumpmässigt urval göras. Populationen stratifieras då utifrån undersökningens valda 

kriterium och utifrån detta görs ett obundet slumpmässigt alternativt systematiskt urval 

(Bryman & Bell, 2005, s. 117). I det fallet görs en indelning i grupper och slumpas 

sedan, enligt ovan, för att rätt proportioner av undersökningsindivider skall ingå (Patel 

& Davidson, 1994, s. 91-92). 

Studiens undersökningsobjekt är 88 företag som är noterade på Stockholmsbörsens 

(NASDAQ OMX Stockholm) Small, Mid och Large Cap lista, då dessa med få 

undantag redovisar utifrån IFRS. Då studien syftar till att undersöka och jämföra 

resultaten för två branscher, finans och industri, måste urvalet stratifieras för att antalet 

bolag i de två branscherna skall vara proportionerligt. Eftersom antalet företag i 

finansbranschen understiger antalet noterade industriföretag bestämdes undersökningens 

storlek utifrån det totala antalet finansbolag. Ett obundet slumpmässigt urval gjordes 

därför för industribolagen i syfte för att rätt proportioner mellan branscherna skulle 

uppnås. 
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Valet av de branscher som ingår i studien baseras endast på att företagen är av olika 

natur. Detta är intressant i ett jämförande syfte utifrån det eventuella sambandet mellan 

källor till osäkerhet i uppskattningar och företagens betydande risker och 

osäkerhetsfaktorer.  

4.2 Undersökningsmetod 

För att data skall vara relevant för undersökningen krävs att problemformuleringen 

ligger som grund för valet av metod. Då den mest relevanta metoden fastställs innefattar 

detta bland annat vilken population och teknik som skall användas. (Patel & Davidson, 

2003, s. 53) Rätt undersökningsmetod ökar därmed undersökningens trovärdighet och 

validitet, vilket innebär att insamlad data beskiver vad studien verkligen avser att 

undersöka (Bell, 2006, s. 117). Valet av undersökningsmetod är en viktig del för studies 

tillförlitlighet. Nedan följer de metodval som gjorts kring denna studie samt de företag 

som ämnas undersökas. 

4.2.1 Informationsinsamling 

Eftersom dataanalys är en stor och tidskrävande process, måste tidsramarna ses som en 

begränsning för storleken och omfattningen av data som används (Bell, 2006, s. 128). 

Vid utförande av en studies datainsamling bör författaren framförallt beakta de 

begränsningar som omger studien, främst tids- och resursmässiga. Det är alltså inte 

enbart studiens frågeställning som bestämmer lämpligheten av olika typer av 

datainsamling, utan studiens begränsningar skall också beaktas. (Patel & Davidson, 

2003, s. 53) Det som framförallt begränsar studiens datainsamling, till 88 företag, är den 

tidbegränsning som föreligger. Det påverkar direkt studiens mängd av analyserade 

årsredovisningar och valet av två branscher. En helt obegränsad tid för datainsamlingen 

hade exempelvis inneburit att fler branscher och företag analyserats. 

Beroende på källans egenskaper och insamling kan de delas in i två typer, primära och 

sekundära (Bell, 2006, s. 125). Förstahandsrapporter samt sådant som upplevts direkt av 

forskaren, till exempel en intervju, kan ses som primära informationskällor och övrig 

information anses vara av sekundär karaktär (Patel & Davidson, 2003, s. 65). Generellt 

är det som klassas som sekundära källor sådan information eller tolkningar som 

uppkommit från en primär källa (Bell, 2006, s. 125). De data som utvunnits ur 

årsredovisningarna är av primär natur, då författarna på egen hand utfört 

datainsamlingen.  

4.2.2 Innehållsanalys 

Studien ämnar undersöka eventuella samband mellan upplysningarna kring antaganden 

om framtiden samt osäkerheter i uppskattningar och risker samt osäkerhetsfaktorer som 

företagen upplever. Utifrån detta syfte krävs att information hämtas från finansiella 

rapporter. Denna realitet utgör källan till valet av undersökningsmetod, innehållsanalys. 

En sådan undersökningsmetod används således för att vetenskapligt analysera dokument 

(Olsson & Sörensson, 2007, s. 129). 
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Innehållsanalys används för att ge en systematisk och kvantitativ datainsamlingsmetod 

en text (Johansson Lindfors, 1993, s. 114). Undersökningsmetoden ger empiriska 

iakttagelser av naturliga situationer, vilket kan bearbetas och analyseras på ett 

systematiskt och reliabelt sätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 114). 

Vidare syftar metoden till att följa ett typisk vetenskapligt tillvägagångssätt och är 

objektiv i meningen att samma analys skall kunna upprepas av olika forskare och ge 

samma resultat (Johansson Lindfors, 1993, s. 114). De tidigare nämnda komponenterna 

i innehållsanalysen kan också härledas till den teoretiska föreställningen positivism 

(Neuendorf, 2002, s. 10). Det går dock inte att helt undkomma att forskarens 

värderingar, erfarenheter och intentioner inkluderas vid modell- och 

kategoriuppbyggnaden, vilket är gäller för alla undersökningsmetoder (Holme & 

Solvang, 1996, s. 30). För att minimera dessa inslag utförs undersökningen 

systematiskt, en process som beskrivs närmare i nästkommande delar. 

Innehållsanalysen summerar resultat och data hellre än att fokusera på enskilda detaljer, 

vilket styrker den kvantitativa och den positivistiska ansatsen i metoden (Neuendorf, 

2002, s. 15). Då  studiens innehållsanalys är av positivistisk karaktär bör inte egna 

tolkningar inkluderas i studien och endast objektiva bedömningar skall efterstävas 

(Bryman & Bell, 2005, s. 26). Innehållsanalysen innehåller abstraktionsnivåerna 

manifest och latent nivå. Manifest innebär data som är fysiskt närvarande, samt 

räknebar, till skillnad från den latenta ansatsen som består av icke observerbara begrepp 

och som inte kan mätas direkt utan kan bli representerade genom en eller flera 

indikatorer (Neuendorf, 2002, s. 23). Studiens problemformulering och syfte utgår från 

att söka data från finansiella rapporter. För att detta ska vara möjligt måste insamlad 

data vara mätbar, vilket resulterar i att studien har en manifest ansats.  

  

 

Figur 2 Innehållsanalysens process. Egen bearbetning av Neuendorf (2002, s. 50) 
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4.2.3 Undersökningens genomförande 

De företag som ingår i studien hämtades från finans- och industrilistorna på NASDAQ 

OMX Stockholm den 5 maj 2009. Företagen kategoriserades i Excel utifrån vilken lista 

de är noterade på och vilken bransch de verkar inom. Dessa data fördes senare in i SPSS 

för att möjliggöra en analys. Varje årsredovisning har, utöver manuell bearbetning, 

genomsökts med hjälp av Adobes sökmotor där vi letat efter uppskattningar, 

osäkerheter och antaganden samt risker och osäkerhetsfaktorer. Antalet upplysningar 

enligt IAS 1 punkt 125 och hur många av dessa som återfinns i upplysningarna om 

betydande risker och osäkerhetsfaktorer fastställdes sedan. Datainsamlingsprocessen 

följer alltså den process vi tidigare redogjort för och som återfinns i Figur 2.  

4.2.4 Undersökningsmall 

För att undersökningen av innehållet i årsredovisningarna skall ske konsekvent och 

bedömas utifrån samma kriterier har ett antal steg tagits för att säkerställa att analysen 

sker systematiskt och rättvisande. Inledningsvis analyserades regelverkets 

upplysningskrav kring antaganden och osäkerheter i uppskattningar samt för 

upplysningskraven för företagens betydande risker och osäkerhetsfaktorer. Detta 

gjordes i syfte att säkerställa exakt vad dessa regler kräver och därigenom vilka poster 

som tas upp i undersökningen. 

Författarna är väl medvetna om att en innehållsanalys innefattar egna bedömningar i vad 

som anses som exempelvis en risk eller inte. Det är därför av största betydelse att varje 

enskild finansiell rapport analyseras enligt samma kriterier och bedömning. Utifrån 

medvetenheten om detta utformades en detaljerad mall med hänsyn till hur varje rapport 

skall bedömas. Mallen utformades utifrån den första pilotstudien av fem företag som 

genomfördes och den uppdaterades kontinuerligt under denna process. Vidare ger en 

pilotstudie möjlighet till att testa undersökningen och göra eventuella ändringar, men 

ger även en fingervisning om hur den verkliga undersökningen kan komma att bli 

(Bryman & Bell, 2005, s. 191).  Alla former av osäkerhet i analysen undersöktes, 

diskuterades och infogades i mallen för att analysen av de företag som ingår i 

undersökningen skall vara konsekvent. Vidare ingår de gränsdragningar som författarna 

gjorde mellan exempelvis vad som skall anses som en uppskattning eller inte. Slutligen 

gjordes en andra pilotstudie utifrån den färdiga mallen. Den andra pilotundersökningen 

gjordes individuellt av de båda författarna och på samma företag, i syfte att kunna 

jämföra resultaten så att studiens data inte påverkats av vem som undersökte ett 

specifikt företag. Utifrån den andra pilotstudien, av fem företag, var resultaten för de 

båda författarna identiska, bortsett från en post. Den framtida hanteringen av denna post 

fastställdes för att behandlingen skall utföras konsekvent. 

4.2.5 Case 

För att förtydliga hur uppskattningar och hur eventuell koppling mellan risk och 

uppskattning kan se ut i en finansiell rapport följer här nedan två företag, där 

information av sådant slag presenteras. Företag A är ett finansbolag noterat på Mid Cap 

och Företag B är ett industribolag noterat på Large Cap. Informationen är hämtad från 

företagens årsredovisningar från 2009. 
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Case 1 

Företaget A redovisar under en not deras viktigaste bedömningar och uppskattningar. 

Där beskrivs att bedömningarna och uppskattningarna påverkar de redovisade 

tillgångarna och skulderna, intäkter och kostnader. Posterna kan ge betydande påverkan 

på koncernens resultat och finansiella ställning, vilket visar på dess väsentlighet och 

därmed följer IAS 1 punkt 125.  Där framkommer det att antaganden har gjorts 

angående värdering av förvaltningsfastigheter. Värderingen beror på drifts- och 

underhållskostnader samt diskonteringsränta och inflation.  

 

Företaget har också gjort bedömningar angående klassificeringar av förvärv och 

avyttringar av dotterföretag. Då detta inte är en uppskattning eller antagande inkluderas 

detta inte i studien, då den faller under en annan standard.  

 

Under företagets risker och möjligheter beskrivs de risker som bolaget är exponerat för. 

Där framställs bland annat risk för ökade drifts- och underhållskostnader, vilka kan 

påverka resultatet negativt.  

 

Därav har en uppskattning/antagande gjorts av företagsledningen inom värdering av 

förvaltningsfastigheter, vilken beror på drifts- och underhållskostnader som är av 

väsentlig karaktär och som kan påverka koncernens finansiella ställnig om justeringar 

måste göras. Uppskattningen återfinns sedan bland de risker företaget är exponerat för i 

form av risk för ökade drifts- och underhållskostnader.  

 

Uppskattning /Antagande Risk 

Värdering av förvaltningsfastigheter Ökade drifts- och underhållskostnader 

 

Case 2 

Industribolaget redogör under en not i årsredovisningen viktiga uppskattningar och 

bedömningar.  Där framgår tre uppskattningar eller antaganden som kan påverka 

koncernens finansiella ställning, vilka är avsättningar, pensioner och rättsliga 

förfaranden. Det framgår tydligt i beskrivningen av informationen att dem är väsentliga 

och kan bidra till negativa effekter om justeringar måste göras. Dessutom har 

företagsledningen gjort bedömningar inom osäkra kundfodringar vilket dock inte har 

tagets med i studien då är en bedömning och inte en uppskattning eller ett antagande. 

 

Bland de risker företaget redovisar återfinns uppskattningen angående rättsliga 

förfaranden som en risk företaget exponeras för. Risken innebär att kostnader 

uppkommer exempelvis på grund av förlikningar eller utdömda ersättningar. Därmed 

gör företagsledningen beloppsuppskattningar angående kostnader som kan komma att 

uppstå vid tvister, vilket sedan redovisas som en risk företaget exponeras för.  

  

Uppskattning /Antagande Risk 

Avsättningar  

Pensioner  

Rättslida Tvist 
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4.3 Statistisk metod 

Utifrån problemformuleringen och den mall som utvecklats har de variabler som är av 

störst betydelse tagits fram, i syfte att undersöka eventuella samband enligt studiens 

syfte. Utifrån insamlad data, väljs den metod som bäst är lämplig. Det har resulterat i 

korstabeller, diagram och linjär regressionsanalys samt Pearson Chi-square. Variablerna 

har olika egenskaper och befinner sig på olika skalnivåer eller datanivåer. Det är 

variabelns datanivå som avgör analysmetoden. (Wahlgren, 2008, s. 37) 

Variabler med egenskaper som kan rangordnas benämns ordinalskala (Wahlgren, 2008, 

s. 37), vilka i undersökningen utgörs av ”antal upplysningar enligt IAS 1.125 samt 

upplysningar som återfinns som risk”. En annan typ av datanivå är nominalskala. Denna 

datanivå utgör en kategoriindelning utan rangordning (Wahlgren, 2008, s. 37). Dessa 

variabler utgörs av bransch och storlek, utifrån listtillhörighet.  

För att mäta huruvida variabler är beroende av varandra och om ett signifikant samband 

föreligger har korstabeller och Pearson Chi-square test använts. Det resulterar i att ett p-

värde framställs. Blir värdet blir lägre än fem procent är variablerna beroende av 

varandra och det kan statistiskt säkerställas att ett samband mellan variablerna 

föreligger.  

För att ytterligare undersöka sambanden och se hur starka sambanden är har linjär 

regressionsanalys utförts. En sådan analys visar i procent hur mycket en beroende 

variabel kan förklaras av en annan oberoende variabel. På så vis kan vi utläsa hur starka 

sambanden är. Vidare har också Durbin Watson test använts. Detta ger en indikation på 

ifall autokorrelation föreligger. Om det inte finns autokorrelation ska testets värde vara 

mellan 0 och 4.  

4.4 Bortfall 

Studiens undersökning baseras på årsredovisningarna för 2009 för 88 företag. Efter att 

urvalet bestämts har två typer av bortfall identifierats, som berör sex företag. Den första 

typen av bortfall hänför sig till det faktum att rapporten är upprättad enligt andra 

redovisningsprinciper än IAS/IFRS. I detta fall har bortfallet varit ett företag, ABB. Den 

andra typen av bortfall beror på att den finansiella rapporten varit upprättad under brutet 

räkenskapsår. Då endast årsredovisningar för 2009 är aktuella att ingå i studien har 

dessa inte inkluderats. Detta faktum har lett till ett bortfall på fem företag. Bortfallet för 

brutet räkenskapsår inkluderar företagen Addtech, B&B Tools, Intellecta, Dagon och 

Svolder 

4.5 Källkritik 

Data har samlats in genom egen analys av årsredovisningar. Finansiella rapporter har till 

syfte att ligga till grund för ekonomiska beslut för intressenter (IFRS, 2009, 

Föreställningsram, p. 12). Det innebär att informationen som framställs i de finansiella 

rapporterna måste vara av en så pass hög kvalité att sådana beslut skall kunna tas. 

IAS/IFRS styr hur rapporterna skall vara utformade dels genom standarder, dels genom 
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föreställningsramar. Årsredovisningarna blir även objektivt granskade av revisorer. Det 

resulterar i att finansiella rapporter i stort kan ses som trovärdiga källor till information. 

Dock lämnar IAS/IFRS utrymmen för företagsledningens egna tolkningar och 

bedömningar. Denna realitet kan innebära att viss information kan vinklas på ett sådant 

som ger en skev bild av företaget. Dessutom kan också information undanhållas för att 

inte avslöja känsliga aspekter av företagens verksamhet till konkurrenter (Oxelheim, 

2006, s. 36).  

Det finns alltid en risk vid insamling av data att författarens egna tolkningar, initiativ 

och erfarenheter påverkar den data studien utgörs av (Holme & Solvang, 1996, s. 30). 

Då en bedömning görs av vilken typ av data som skall utgöra studien har författarna 

genomfört enskilda pilotstudier, för att därefter göra en sammanställning av uppgifterna. 

På så vis kan data som samlats in jämföras, i syfte att undersökningen sker konsekvent 

för samtliga företag. Resultatet av pilotstudierna visade liknade bedömningar och 

författarna har samlat in samma typ av data. Detta kan förklaras av den 

undersökningsmall som utformats, i syfte att just de bedömningar som görs är 

konsekventa och utifrån samma grunder. Mallen ledde till en mer kontrollerad och 

systematisk datainsamling. Det innebär också att graden av egna tolkningar som kan 

inkluderas vid en datainsamling minimeras. Genom detta tillvägagångssätt har 

datainsamlingen genomförts systematiskt och kontrollerat, vilket gör insamlad data 

tillförlitlig och objektiv. 

4.5.1 Reliabilitet 

Oavsett vilken metod som används för att samla in data måste alltid informationen 

granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är (Bell, 2005, s. 117). 

Vetenskapliga studier måste redogöra för de faktorer som kan ha påverkat studien och 

dess genomförande. Detta görs för att styrka och förklara de reslutat forskaren kommit 

fram till. En sådan faktor benämns reliabilitet, ett mått på hur noggrann och tillförlitlig 

mätningen är och om mätfel kan föreligga (Bell, 2002, s. 89). Man kan säga att en 

studie med hög reliabilitet också har hög tillförlitlighet (Bell, 2002, s. 89). Hur 

noggrann studien är eller vad som kan ge upphov till mätfel kan bero på forskaren som 

utför studien eller vilken miljö studien genomförs i. Vidare är data hämtad från 

årsredovisningar, vilket innebär att effekter som respondentens bakgrund, 

sinnestillstånd och med flera faktorer som kan påverka en studie utförd via intervjuer 

och enkätundersökningar, inte har påverkat denna studie. Det innebär att risken för 

mätfel och påverkan av externa faktorer blir relativt liten. Däremot kan data som 

samlats in tolkas på olika sätt beroende på vilken forskare som granskat den. Även 

vilken typ av data som samlats in kan variera beroende på vilken forskare som 

genomför datainsamlingen. Studien kan alltså påverkas av tillfälliga och slumpmässiga 

förutsättningar (Bryman & Bell, 2005, s. 48). För att reducera dessa variationer och 

avvikelser har datainsamlingen genomförts på ett systematiskt och kontrollerat sätt. 

Pilotstudier har genomförts av båda författarna för att möjligöra jämförelser mellan data 

för att i mesta möjliga mån utesluta skilda tolkningar och bedömningar.  Utifrån 

pilotstudierna utformades en mall, som datainsamlingen utgick från. Hanteringen av 
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data, som beskrivits, är ett sätt att minimera mätfel som kan uppkomma på grund av 

forskarens datainsamlingsmetod. Resultatet skulle därmed bli densamma om 

undersökningen genomförts vid olika tillfällen (Bell, 2002, s. 89), vilket gör studien 

tillförlitlig.  

4.5.2 Validitet 

Innehållet i materialet som hämtas från årsredovisningar är dels reglerat i lag, dels 

reviderat av oberoende part. Sådan information anser vi är av tillräckligt hög kvalité för 

att kunna kvalificeras som vetenskapligt gångbart material. Vid en vetenskaplig studie 

är det viktigt att utforma en datainsamlingsmetod som följer studiens 

problemformulering och att data som samlats in svarar mot det som studien avser att 

undersöka. Att mäta det studien avser granska betecknas validitet eller giltighet (Bell, 

2002, s. 89). Validitet mäter om det finns samband mellan de resultat och slutsatser 

forskaren kommit fram till (Bell, 2005, s. 118). För att öka graden av validitet i studien 

har som tidigare beskrivits pilotstudier genomförts. Pilotstudier ger en fingervisning om 

huruvida informationen är giltig och tillförlitlig (Bell, 2002, s. 90). Vidare innebär en 

sådan kontroll att rätt data inkluderas och mäts i uppsatsen. Sådan kontroll och 

systematik styrker därmed studiens validitet.  

4.5.3 Generaliserbarhet 

För att en studie skall vara generaliserbar krävs att urvalets anses representativs. Om så 

är fallet kan de resultat som en undersökning åberopar även anses gälla för övriga 

individer, utanför en studies faktiska urval. (Bryman & Bell, 2005, s. 117) De metoder 

och tillvägagångssätt vi använt oss av har detaljerat redogjorts för i uppsatsen. Studiens 

datainsamling är utförd utifrån en kvantitativ ansats och antalet undersökta 

årsredovisningar gör att resultaten kan generaliseras för liknande företag. 

Generaliserbarheten gäller endast de branscher som undersökts och kan inte ses som 

överförförbar till övriga branscher. Ett mindre urval kan således leda till att resultatet 

enbart kan härledas till de företag som undersökts. Då 82 företag studerats kan 

resultaten och slutsatserna generaliseras över de öviga företagen som är noterade på 

Stockholmsbörsen, som verkar inom industri- och finanssektorn.  
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5 Empiri och analys 

Följande kapitel beskriver resultaten från studiens datainsamling. Dessa presenteras 

dels för samtliga undersökta företag, dels indelat utifrån börslista och 

branschtillhörighet. Vidare analyseras resultaten utifrån de redovisningskrav som ställs 

på företagen samt valda teorier. 

5.1 Bakgrundsvariabler 

Undersökningen utgörs av 88 företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Av 

dessa företag utgör 6 stycken bortfall på grund av andra redovisningsregler än IFRS 

eller brutet räkenskapsår. Det resulterar i att 82 företag utgör undersökningen. Företagen 

fördelar sig relativt jämnt mellan branscherna, vilket förtydligas i Tabell 1. 42 av de 

undersökta företagen verkar inom finans och 40 inom industri. Om fler branscher skulle 

inkluderas måste ett betydligt större urval göras för att möjliggöra ett trovärdigt resultat, 

vilket kräver större tidsram. Företagens bransch- och listtillhörighet är fastställd från 

NASDAQ OMX den 5 maj 2010. 

Tabell 1 Fördelning bransch och börslista 

 

 

 

 

Företagen från de valda branscherna kommer samtliga från Stockholmsbörsens Small, 

Mid och Large Cap listor utifrån respektive företags börsvärde och storlek (Nordea, 

2010). Listorna som variabel möjliggör en undersökning om ett eventuellt samband kan 

förklaras beroende på företagens storlek (utöver branschtillhörighet). Variabeln ger 

också en uppfattning om hur fördelningen av de företag som utgör studien ser ut mellan 

de olika listorna. Fördelningen av företagen mellan listorna finns illustrerat i Tabell 1. 

Bolagen är relativt jämt fördelade mellan de tre listorna. Finansbolagen utgör något 

större del på Mid Cap listan och industriföretagen på Small Cap. 

 

 

 

 

 

 

Bransch 

Lista  

Large Cap Mid Cap Small Cap Total 

Industri 12 12 16 40 

Finans 14 17 11 42 

Total 26 29 27 82 
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5.2 Antal upplysningar 

I Figur 3 illustreras antalet upplysningar, där antalet visas på y-axeln, count. Det visar 

att 29 företag endast lämnat en upplysning enligt punkt 125, vilket också utgör det mest 

frekventa antalet.  Det framkommer också att det är få företag med fler än fyra 

upplysningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsledningen måste som tidigare beskrivits i referensramen upplysa om de 

uppskattningar, osäkerheter och antaganden som är av väsentlig karaktär och som kan 

påverka företagets ekonomiska ställning vid justeringar nästkommande år. Den 

informationsmängd som företaget lämnar i sina rapporter är dock en svår balansgång. 

Företaget måste å ena sidan lämna tillräcklig information för att uppfylla dess primära 

syfte, att vara användbar vid ekonomiska beslut (IFRS, 2009, Föreställningsram, p. 12). 

Dock leder nödvändigtvis inte mer information till ökad transparens och minskad 

informationsasymmetri. För mycket information kan göra det svårare för intressenten att 

förstå den finansiella rapporten, då det är svårt att urskilja vilken den mest kritiska 

informationen är. (Oxelheim, 2006, s. 36) I diagrammet ses endast antalet upplysningar, 

oberoende av företagets storlek eller branschtillhörighet. Det är därför svårt att utan en 

uppdelning av företagens karaktär att få en uppfattning om vilken mängd information 

som är optimal. I frågan om optimal information måste därför även aspekten angående 

olika typer av företag och deras skilda känslighet för informationsutlämnande beaktas 

(Oxelheim, 2006, s. 37).  Företagen måste alltså beakta att inte lämna sådan information 

som på ett eller annat sätt kan utnyttjas av konkurrenterna (Oxelheim, 2006, s. 36).  

Det gäller alltså att hitta en balans i hur man redovisar uppskattningar och antaganden. 

Redovisningen idag är mer fokuserad på att vara ett informationsinstrument och det 

läggs en större vikt på redovisningens kvalitet snarare än strikta värderingsregler 

(Artsberg, 2005, s. 165). Detta gör dock att mer utrymme ges vid utformningen av 

finansiella rapporter och att informationen i olika grad kan vinklas. Samtidigt kan ett 

utrymme i regelverket ses som att olika företag av olika karaktär kan anpassa sig till de 

regler som bäst lämpas för verksamheten. Som tidigare nämnts kan olika känslighet för 

Figur 3 Antal upplysningar enligt IAS 1.125 



27 

 

informationslämnande vara en aspekt av fördelarna med att inte använda strikta 

redovisningsregler. Ett tvingande av att viss information skall lämnas kan därför skada 

enskilda företag och kan ses som en anledning till att IFRS i många avseenden inte är 

tvingande (Oxelheim, 2006, s. 37). Informationen som lämnas enligt IFRS krav är 

därför bland annat bedömd efter dess informationskvalitativa egenskaper, alltså hur 

användbar den är för användarna (IFRS, 2009, Föreställningsram p. 24). När det gäller 

antalet upplysningar som lämnas handlar det framförallt om att informationen skall vara 

relevant och begriplig. Det kan dels innebära att inte relevant information utelämnas, 

dels att inte mängder av irrelevant information tas upp och därmed försämrar rapportens 

begriplighet. Vidare förbättrar relevant information i rapporterna tillförlitligheten, 

exempelvis i det avseendet att osäkra omständigheter presenteras för att intressenter 

skall kunna väga in detta faktum vid ekonomiska beslut. Att uppfylla dessa kriterier är 

en del i att bolagens rapporter ger en rättvisande bild (IFRS, 2009, IAS 1, p. 17b). 

De krav som ställs på företagen för upplysningar enligt IAS punkt 125 innebär dock 

inget krav på prognoser eller annan budgetinformation (IFRS, 2009, IAS 1, p. 130). I 

undersökningens analys har detta faktum visat sig i både oklara uppställningar av 

upplysningarna samt att lite kringinformation runt dessa lämnades. Att avgöra vilka av 

dessa, som i själva verket kan anses vara av väsentlig natur, är därför komplicerad, dels 

vid studiens datainsamling, dels för intressenter. Författarna delar därför Oxelheims 

(2006, s. 37) åsikt om att de upplysningar som lämnas enligt punkt 125 måste bli 

bindande och innefatta kvantitativ information. Således är det i författarnas mening 

punkt 130 som i stort försvagar förståelsen för denna typ av upplysningar. 

5.2.1 Antal upplysningar per bransch 

För att urskilja hur fördelningen mellan antal upplysningar ser ut mellan industrisektorn 

och finanssektorn har dessa presenterats i Tabell 2. Större andelen av de undersökta 

företagen har en till två upplysningar. Industrisektorns 40 företag har totalt 98 

upplysningar, vilket är betydligt fler än finanssektorns 63 upplysningar för 42 företag.  

Variablerna bransch och antal upplysningar enligt IAS 1 punkt 125 är beroende av 

varandra och det finns således ett signifikant samband (Appendix 1).   

Tabell 2 Antal upplysningar per bransch 

 

 

 

 

 

 

 

Antal upplysningar 

Bransch 

Industri Finans Totalt 

Inga redovisade upplysningar 
enligt IAS 1.125 4 9 13 

1 9 20 29 

2 12 7 19 

3 3 2 5 

4 7 2 9 

5 2 0 2 

6 3 0 3 

7 0 1 1 

8 0 1 1 

Totalt 40 42 82 
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5.2.2 Antal Upplysningar per börslista 

De undersökta företagen är relativt jämt fördelade mellan de olika listorna. Det finns 

inget signifikant samband mellan vilken lista företagen är noterade på och antalet 

upplysningar enligt IAS 1 punkt 125 (Appendix 2). Antal upplysningar är således inte 

beroende av ett företags storlek och börsvärde. Däremot kan ett antal mönster utläsas, 

som är intressanta utifrån variationer i företagens storlek. Tabellen visar att högst andel 

företag i de tre listorna har noll till två upplysningar. Det kan utläsas att företag på 

Small och Mid Cap upplyser i mindre utsträckning, 42 respektive 49 stycken, än företag 

på Large Cap, 70 stycken. Att de största företagen i större utsträckning lämnar denna 

information kan bero på flera faktorer. Buisman menar bland annat att alltför 

omfattande krav på mindre bolag inte är försvarbart. Detta ifrågasätts då nyttan, alltså 

uppfyllandet av marknadens informationsbehov, inte kan försvara den kostnad som 

framförallt små bolag utsätts för. (Buisman, 2006, s. 39) 

Tabell 3 Antal upplysningar per börslista 

Antal upplysningar 

Lista 

Small Mid Large Totalt 

Inga redovisade upplysningar 
enligt IAS 1.125 

4 8 1 
13 

1 10 10 9 29 

2 9 4 6 19 

3 2 1 2 5 

4 2 4 3 9 

5 0 0 2 2 

6 0 2 1 3 

7 0 0 1 1 

8 0 0 1 1 

Totalt 27 29 26 82 

 

En annan intressant aspekt är att enbart ett företag noterat på Large Cap som inte har 

några upplysningar som anses väsentliga. Detta kan jämföras med Mid Cap som innehar 

överlägset flest företag i denna kategori, åtta stycken. En möjlig förklaring till denna 

iakttagelse är att de minde bolagen noterade på Small Cap inte har samma resurser som 

de större företagen.  De har helt enkelt inte möjlighet att redovisa information i sådan 

utsträckning som de större företagen har. Därmed kan IFRS vara för långtgående och 

krävande för de mindre bolagen, vilket resulterar i att uppskattningar inte redovisas i 

lika stor grad som de större företagen noterade på Large Cap gör. (Buisman, 2006, s. 

39) 

En annan förklaring till varför de mindre företagen inte upplyst om uppskattningar i lika 

stor grad som de större bolagen kan också helt enkelt vara att företagsledningen inte 

behövt göra uppskattningar eller antaganden, som anses väsentliga. Företag noterade på 

Small och Mid Cap kan alltså ha en mer säker grund till redovisade belopp och 

ekonomiska händelser. Av den orsaken kan det antas att felaktiga antaganden från 

företagsledningen inte kommer leda till väsentliga justeringar. Dessutom tenderar 

mindre bolag att operera i färre områden än de större företagen och är därmed inte 

exponerade för samma mängd av risker där uppskattningar och antaganden krävs. 
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Vidare kan det diskuteras hur väl informationsöverföringen mellan huvudman och agent 

fungerar i de mindre bolagen om antalet uppskattningar beror på hur mycket resurser 

företagen har. Det skulle innebära att företag av mindre storlek exponeras i större grad 

av informationsasymmetri. Detta kan i sin tur påverka kvalitén på 

värdepappersmarknaden för företaget (Ogden, Jen & O´Connor, 2003, s. 106). När 

uppskattningar, antaganden och osäkerheter inte redovisas utsätts marknaden för moral 

hazard, vilket innebär att köpare av värdepapper riskerar att inte kunna urskilja företag 

med bra ekonomiska ställning mot företag med sämre ekonomisk ställning (Ogden, Jen 

& O´Connor, 2003, s. 102). Informationsasymmetri är i högsta grad kopplat till 

transparens (Oxelheim, 2006, s. 36). I fallet beskrivet ovan brister transparensen i 

kommunikationen av intressenter och de som har insyn i företaget. Kostnaden av denna 

informationsasymmetri visar sig alltså i en form av agentkostnad och riskpremie, vilket 

leder till lägre värdering av företaget (Oxelheim, 2006, s. 36). Således kan en förbättrad 

transparens och mindre informationsasymmetri leda till högre värdering av företaget, 

sänkt kapitalkostnad och ökade investeringar (Oxelheim, 2006, s. 36). Dock verkar små 

och medelstora företag inte lägga lika stor vikt vid detta som större företag (Oxelheim, 

2006, s. 36). IFRS är ett försök till att öka transparensen bland företagen, vilket dock 

Lars Oxelheim motsätter sig och menar på att införandet inte har bidragit till ökad 

transparens och med stor sannolikhet inte heller kommer att göra det i framtiden 

(Oxelheim, 2006, s. 36). Dessutom kan utformningen av regelverket ifrågasättas om 

företagen på Small Cap inte kan redovisa all nödvändig information på grund av allt för 

krävande redovisningsregler. Kraven bör i författarnas mening inte vara uppbyggda på 

ett sätt att information utelämnas på grund av långtgående krav eller att nyttan av 

informationen inte är försvarbar relativt kostnaden. 
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5.3 Antal upplysningar som återfinns i risk 

För att få en uppfattning om hur frekvent uppskattningar som också benämns som risk 

illustreras denna fördelning i Tabell 4. Det visar att det i 57 företag inte finns ett 

samband. Det är alltså en relativt stor del av företagen som inte har några risker som går 

att härleda till ledningens upplysningar enligt punkt 125. Då majoriteten av företagen 

inte uppvisar ett samband, visar detta att osäkerheten kring uppskattningarna inte är så 

omfattande att de antas kunna resultera i en osäkerhetsfaktor för verksamheten. Vidare 

kan det utläsas att det i 25 företag återfinns ett samband, varav 21 endast uppvisar en 

likhet.  

En jämförelse mellan antal uppskattningar och antal uppskattningar som återfinns i risk 

gjordes för att undersöka ett möjligt samband.  Efter att ha framställt en korstabell och 

ett Chi Square test framgår ett tydligt samband mellan variablerna och kan därmed 

statistiskt säkerställa att de båda variablerna är beroende av varandra (Appendix 5).  

Enbart 13 företag lämnar inga upplysningar enligt IAS 1 punkt 125. Vidare uppvisar 

majoriteten av företagen en eller flera upplysningar, som däremot inte återfinns som en 

risk och osäkerhetsfaktor. Av de 21 företag där ett samband återfinns, har 10 av dessa 

endast lämnat en upplysning. Det innebär att i dessa företag så är 100 procent av 

företagets upplysningar enligt IAS 1 punkt 125 direkt kopplade till de 

osäkerhetsfaktorer som företaget ställs inför. Vidare kan det utläsas att data visar att 

totalt 16 företag har ett minst 50 procentigt samband. 

Tabell 4 Antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk 

Antal upplysningar 
som återfinns som risk 

Antal upplysningar  

Inga 
redovisade 
upplysningar 
enligt IAS 
1.125 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 

 

Inga upplysningar 
enligt IAS 1.125 
återfinns som risk 

13 19 15 2 7 0 1 0 0 57 

1 upplysning enligt 
IAS 1.125 återfinns 
som risk 

0 10 4 3 2 0 1 0 1 21 

2 upplysningar enligt 
IAS 1.125 återfinns 
som risk 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

3 upplysningar enligt 
IAS 1.125 återfinns 
som risk 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

Totalt 13 29 19 5 9 2 3 1 1 82 

 

Upplysningar enligt IAS 1 punkt 125 skall ske då väsentliga justeringar under 

nästkommande år kan inträffa (IFRS, 2009, IAS 1, p. 125). Dessa uppskattningar är 

dock svåra och tillhör företagsledningens mest komplexa och subjektiva bedömningar 

(IFRS, 2009, IAS 1, p. 127). Studiens syfte är att jämföra det eventuella sambandet 

mellan dessa osäkra poster och de upplysningar som företaget lämnar kring de 

viktigaste osäkerhetsfaktorer som företaget ställs inför, enligt IAS 1 punkt 13. 
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Datainsamlingen har visat att i majoriteten av de undersökta företagen återfinns inget 

sådant samband. Detta faktum kan förklaras på flera sätt. En utgångspunkt är att 

företagsledningen gör bedömningen vad som skall anses falla under upplysningarna 

enligt både IAS 1 punkt 13 och 125. Vidare görs bedömningen om vad som faktiskt 

skall ingå i informationen kring den finansiella rapporten och det kan antas att inte alla 

företagsledningar bedömer situationer på exakt samma sätt. Som tidigare nämnts finns 

det faktorer som försvagar upplysningarna enligt punkt 125, exempelvis att inget krav 

på budgetär information ställs. På ett liknande sätt brister även de upplysningar och 

informationen kring osäkerhetsfaktorer för företaget, enligt punkt 13. Det finns i 

redovisningsstandarden inget uttalat krav på denna form av upplysning, utan fastställs 

endast som något ”många företag lämnar” (IFRS, 2009, IAS 1, p. 13). Problematiken 

med detta är att det inte föreligger något krav för dessa upplysningar och dess 

presentation samt inverkan. Att kraven inte ställs innebär det finns risk att viktig 

information kan filtreras bort i för mjuka formuleringar och att intressentens 

informationsbehov därigenom inte uppfylls.
 
(Oxelheim, 2006, s. 37) Vid studiens 

datainsamling kunde detta utrymme ses i företagens skilda sätt att lämna denna 

information och i många fall hade tydligare krav på innehåll och uppställning setts som 

mer begripligt för användaren. Oxelheim hävdar att intressenternas informationsbehov 

hindras av IAS 1:s utformning. Skall informationsasymmetrin minskas krävs att den 

nuvarande formen av punkt 13 görs bindande med krav på kvantifierade upplysningar. 

Han menar vidare att problemet i stort är formuleringen av punkt 125 samt tillhörande 

punkt 130. En förbättring av dem kommer att leda till bättre transparens. (Oxelheim, 

2006, s. 37) Först när marknadens krav på information är uppnått är en av 

grundtankarna bakom införandet av IFRS uppfyllt (Buisman, 2006, s. 39).  

Många företag redovisade sina upplysningar under en separat rubrik. Vid analys av 

innehållet i dessa delar, som per definition var menat att tillgodose kraven för punkt 

125, återfanns att de i många fall innehöll information som tvärt emot standarden inte 

ansågs väsentlig. Istället redovisades information som enligt ledningen inte är av sådan 

storlek att den kan resultera väsentliga justeringar. I många företag förefaller det enligt 

författarnas meningar att denna form av upplysningar gjorts endast för att uppfylla 

kravet, utan egentligt värde i innehållet. Å andra sidan är presentationen av de 

osäkerhetsfaktorer som företaget ställs inför generellt betydligt mer utförlig och 

detaljerad. Detta kan anses underligt, då striktare krav ställs på de förstnämnda 

upplysningarna.  Eftersom standarden uttrycker att upplysningarna enligt IAS 1 punkt 

125 är bland de mest komplexa, kan det ses som en resursfråga att sammanställa 

detaljerad och omfattande information kring detta. Är företagen inte tvingade att ge 

information som dessutom innebär höga kostnader, kan det antas att flera företag avstår. 

Nyttan överstiger alltså inte kostnaden. Oxelheim (2006, s. 39) menar att den bristfälliga 

rapporteringen kring punkt 125 kan ses ur två perspektiv. Å ena sidan kan det förklaras i 

att en del företag faktiskt inte har tillräckligt sofistikerad information och inte prioriterar 

att inskaffa sådan. Det kan även innebära att företagsledningen redan idag upplever 

optimal transparens och därför inte prioriterar resurser enbart för att transparensen för 

exempelvis aktieägare skall bli optimal. Vidare hävdar han att detta kan komma att visa 
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sig kostsamt, då kostnaden för denna informationsasymmetri kan bli ohållbart hög i 

framtiden. (Oxelheim, 2006, s. 39) Värdet av denna kostnad ifrågasätts av Buisman, 

som menar att resurserna för att tillgodose marknaden informationskrav vi vissa fall är 

ohållbart hög. Detta gäller företag av alla storlekar, men i synnerhet de noterade på de 

mindre listorna. Trots att en problematik kring upplysningskraven finns, är inte svaret 

att kraven skall förbises. Istället bör kraven ifrågasättas, i syfte att påverka de beslut 

IASB tar om vilken information som skall krävas. (Buisman, 2006, s. 39) 

Att företag inte upplever att nyttan överstiger kostnaden när det gäller marknadens 

informationskrav kan resultera i att de informationskvalitativa egenskaperna försämras. 

Utelämnande av information kring de uppskattningar och bedömningar som görs, som 

kan leda till väsentliga justeringar av belopp, försämrar begripligheten för 

företagsledningens beslut. Detta kan i sin tur leda till att intressenter tar beslut med 

bristande insikt om eventuella framtida justeringar. Om sådan information inte kommer 

till användarens kännedom, kan detta leda till att felaktiga ekonomiska beslut tas på 

basis av att relevant information utelämnats.  

5.3.1 Antal upplysningar som återfinns i risk per bransch 

För att undersöka hur frekvensen av antal upplysningar enligt IAS punkt 125 som 

återfinns  som risk är beroende av vilken bransch företagen verkar inom, testades dessa 

två variabler mot varandra genom en korstabell. Det visar sig inte finnas ett signifikant 

samband och vi kan därmed inte statistiskt säkerställa att de två variablerna är beroende 

av varandra (Appendix 3). Det går dock att utläsa att resultatet för de båda branscherna 

är näst intill identiskt. Detta är intressant med tanke på att industribranschen, som 

tidigare fastställts, lämnar upplysningar enligt punkt 125 i större utsträckning än 

finansbranschen. Därigenom kan det utläsas att sambandet mellan dessa och företagens 

information kring osäkerhetsfaktorer är högre i finansbranschen. Sambandet i antal är 

alltså i stort sätt lika, men med tanke på finansbranschens mindre antal upplysningar 

enligt punkt 125 så är sambandet relativt större här. Trots att de relativa sambanden 

skiljer mellan branscherna gäller dock i båda att majoriteten av företagen inte uppvisar 

några samband alls mellan upplysningarna om osäkerhetsfaktorer för företaget och 

upplysningarna kring IAS 1 punkt 125. 
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5.3.1.1 Antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk i 

industri 

 

Tabell 5 Antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk i industri 

Antal 
upplysningar 

Antal upplysningar som återfinns som risk 

Inga 
upplysningar 
enligt IAS 
1.125 
återfinns som 
risk 

1 
upplysning 
enligt IAS 
1.125 
återfinns 
som risk 

2 
upplysningar 
enligt IAS 
1.125 
återfinns som 
risk 

3 
upplysningar 
enligt IAS 
1.125 
återfinns som 
risk Totalt 

Inga redovisade 
upplysningar 
enligt IAS 1.125 

4 0 0 0 4 

1 8 1 0 0 9 

2 9 3 0 0 12 

3 1 2 0 0 3 

4 5 2 0 0 7 

5 0 0 1 1 2 

6 1 1 0 1 3 

Totalt 28 9 1 2 40 

 

För att undersöka om sambandet mellan antalet upplysningar och antalet upplysningar 

som återfinns som risk skiljer sig mellan finans och industri har branscherna undersökts 

var för sig. Industribranschen utgörs av 40 undersökta företag (Appendix 6). Tabell 6 

visar regressionsanalys för industribranschen. Normalfördelning samt plotdiagram 

presenteras i Appendix 9. 

Tabell 6 Regressionsanalys av antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk i industri 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,545
a
 ,297 ,278 1,45181 1,775 

a. Predictors: (Constant), AntalUppskattningarÅterfinnsIRisk 

b. Dependent Variable: AntalUpplysningar 

Det framgår av tabellen ovan av ”R Square”, att 29,7% av antal upplysningar kan 

förklaras av antal uppskattningar som återfinns som risk inom industrisektorn. Durbin 

Watson testet visar om autokorrelation föreligger. Då värdet ligger inom spannet 0 och 

4, visar det att ingen autokorrelation finns. Av regressionsanalysen framgår det också att 

variablerna är beroende av varandra(Appendix 8). Vi kan därmed statistiskt säkerställa 

att antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk beror på varandra i 

industribranschen.  
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5.3.1.2 Antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk i 

finans 

 

Tabell 7 Antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk i finans 

 
Antal 
upplysningar 

Antal upplysningar som återfinns som risk 

Inga 
upplysningar 
enligt IAS 
1.125 
återfinns 
som risk 

1 
upplysning 
enligt IAS 
1.125 
återfinns 
som risk 

2 
upplysningar 
enligt IAS 
1.125 
återfinns 
som risk 

3 
upplysningar 
enligt IAS 
1.125 
återfinns 
som risk Totalt 

Inga redovisade 
upplysningar 
enligt IAS 1.125 

9 0 0 0 9 

1 11 9 0 0 20 

2 6 1 0 0 7 

3 1 1 0 0 2 

4 2 0 0 0 2 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 1 

8 0 1 0 0 1 

Totalt 29 12 0 1 42 

 

Regressionsanalys genomfördes även på finanssektorn. Av analysen framgår ett svagare 

samband mellan variablerna jämfört med industribranschen. Finanssektorn utgörs av 42 

undersökta företag (Appendix 7). ”R Square” visar att 23,1 % av antal upplysningar kan 

förklaras av antal upplysningar som återfinns som risk. Durbin Watson testet visar att 

ingen autokorrelation föreligger. Även här finns ett signifikant samband mellan 

variablerna, vilket gör att vi statistiskt kan säkerställa att variablerna beror av varandra 

(Appendix 7).  Normalfördelning samt plotdiagram presenteras i Appendix 11.  

Tabell 8 Regressionsanalys av antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk i finans 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,480
a
 ,231 ,211 1,49695 1,834 

a. Predictors: (Constant), AntalUppskattningarÅterfinnsIRisk 

b. Dependent Variable: AntalUpplysningar 
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5.3.2 Antal upplysningar som återfinns i risk per börslista 

För att undersöka ett möjligt samband utifrån storleken på företagen, undersöktes 

frekvensen av antal upplysningar som återges som osäkerhetsfaktorer i förhållande till 

typ av börslista. Det finns inget signifikant samband mellan variablerna och därmed är 

de inte beroende av varandra (Appendix 4).   

Tabell 9 Antal upplysningar som återfinns som risk per börslista 

 

 

 

 

 

 

 

Det framgår att företag noterade på Large Cap har flest antal samband.  Det kan delvis 

förklaras av att det också är de större företagen som har flest antal lämnade 

upplysningar. Ett större antal upplysningar enligt IAS 1 punkt 125 innebär att det finns 

fler antal poster som kan tas upp som en risk eller osäkerhetsfaktor. Större företag är 

också ofta verksamma inom fler områden, produktmässigt och geografiskt, än mindre 

mer specialiserade bolag. Detta kan leda till att företaget exponeras mot fler osäkerheter 

och risker. Även detta kan förklara varför större bolag tenderar att upplysa om ett större 

antal poster.   

Vidare kan det påpekas att större företag bör ha bättre resurser för mer utarbetad 

riskpolicy och riskhantering för att därmed skydda sig bättre mot framtida oförutsedda 

händelser. Det kan också utläsa att det är relativt få samband mellan de tre listorna och 

att Small Cap är ensam om att inte ha fler än ett samband. Mönstret vi ser i tabellen är 

liknande det som återges i Tabell 3. Mindre företag tenderar alltså att redovisa mindre 

antal upplysningar enligt IAS 1 punkt 125 samt har färre risker kopplade till de 

uppskattningar och antaganden som företagsledningen gör. 

Om det i realiteten brister i upplysningarna för mindre bolag kan det finnas fog för att 

upplysningskraven skall vara dynamiska i någon form, just för att de inte skall förbises 

av enskilda företag. Om upplysningskraven som ställs på mindre bolag är av lägre 

omfattning, blir den relativa resursanvändningen i detta ändamål mindre och inte lika 

långtgående. Problematiken som skulle uppstått hade dock varit att jämförbarheten 

mellan stora och små företag, som redovisar enligt IFRS, hade försämrats något. Dock 

hade allmänheten varit medveten om skillnaden och med tanke på de svårigheter mindre 

bolag har att uppfylla kraven, kan detta ses som en möjlig förbättrande uppdatering. 

Antal upplysningar som återfinns 
som risk 

Lista 

Large 
Cap 

Mid 
Cap 

Small 
Cap Total 

Inga upplysningar enligt IAS 1.125 
återfinns som risk 

14 23 20 57 

1 upplysning enligt IAS 1.125 
återfinns som risk 

9 5 7 21 

2 upplysningar enligt IAS 1.125 
återfinns som risk 

1 0 0 1 

3 upplysningar enligt IAS 1.125 
återfinns som risk 

2 1 0 3 

Totalt 
26 29 27 82 
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Däremot återstår en försvagad jämförbarhet, vilket inte heller gör denna lösning 

optimal.   
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6 Slutsats och diskussion 

Följande kapitel diskuterar och sammanfattar de viktigaste aspekterna i analysen och 

besvarar studiens problemformulering utifrån syftet. Slutligen presenteras författarnas 

förslag på framtida forskning som kan föra denna studies resultat vidare. 

Tidigare forskning har primärt inriktats inom varje enskild standard och dess eventuella 

brister samt vad problematiken kan innebära för intressenter. Denna studie utökar 

tidigare forskning genom att undersöka sambandet mellan företagens upplysningar om 

osäkerhetsfaktorer och upplysningar enligt IAS 1 punkt 125. 

IASB:s syfte med införandet av ett gemensamt harmoniserat redovisningssystem är att 

möta intressenternas informationskrav. Studien behandlar två delar av denna 

information, IAS 1 punkt 13 och 125, samt om och/eller hur det föreligger ett samband 

mellan dem. Studien har initialt funnit att en stor del av problematiken kring de 

upplysningar som lämnas i de finansiella rapporterna handlar om formuleringen av de 

berörda redovisningsprinciperna. Det föreligger inga direkta krav på upplysningar om 

osäkerhetsfaktorer enligt punkt 13. Upplysningar om antaganden och källor till 

osäkerhet i uppskattningar, som kan leda till väsentliga justeringar under nästkommande 

år, är kravbelagda enligt IFRS. Dock finns inget krav på dess uppställning eller på 

budgetinformation och prognoser av det eventuella utfallet. När lösa krav ställs på 

företagens informationslämnande så innebär det en risk att relevant information 

utelämnas eller misstolkas. På så sätt skapas informationsasymmetri mellan 

företagsledningen och intressenter, som upplever en låg transparens i verksamheten. Det 

skapar en ogynnsam relation mellan huvudman och agent. Studiens innehållsanalys av 

88 årsredovisningar har funnit att presentationen av den undersökta informationen och 

dess upplysningar varierar i omfång och uppställning. Detta faktum skapar problem för 

intressenter, då de bygger ekonomiska beslut på icke harmoniserade upplysningar. För 

företag innebär informationsasymmetrin agentkostnader samt en riskpremie som sänker 

värderingen av bolaget, vilket även påverkar dess intressenter. 

6.1 Finns det ett samband mellan företagens upplysningar enligt IAS 1 punkt 125 

och upplysningar om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer? 

Studiens undersökning visar generellt på ett lågt samband mellan upplysningar enligt 

IAS 1 punkt 125 och de osäkerhetsfaktorer som företaget ställs inför. Av de 82 företag 

som föll inom ramen för studien, alltså bortsett från sex bortfall, visade 57 

årsredovisningar inga samband mellan de båda typerna av upplysningar. Att dessa typer 

av information inte går att härleda eller kopplas ihop visar att de antaganden och 

uppskattningar företagsledningen gör sällan är av sådan väsentlig art, att dess effekter 

kan ses som en framtida osäkerhetsfaktor för verksamheten.  
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6.2 Skiljer sig samband mellan finans- och industribranschen? 

Datainsamlingen visar att störst andel av företagen visar en eller två upplysningar enligt 

IAS 1 punkt 125. Vidare är antalet upplysningar inom industribranschens 40 företag 

anmärkningsvärt fler än de som påvisats inom finansbranschens 42 företag, 98 

respektive 63. Undersökningen visar ett jämt resultat i hur många av dessa upplysningar 

som även upplevs som risker eller osäkerhetsfaktorer. Det innebär att det relativa 

sambandet mellan de båda typerna av upplysningar relativt är högre inom 

finansbranschen, då antalet upplysningar jämfört med industribranschen är lägre. Trots 

en liten skillnad mellan branscherna kvarstår dock att majoriteten inte uppvisar något 

samband.  

6.3 Skiljer sig sambandet utifrån företagens börsvärde? 

Undersökningens resultat för skillnader mellan företagens storlek, alltså vilken lista de 

är noterade på, visar att de största företagen, noterade på Large Cap, har högst antal 

upplysningar enligt punkt 125. Resultaten visar ett fallande antal upplysningar utifrån 

storleken på företaget, då Mid och Small Cap uppvisar 49 respektive 42 stycken. 

Studien har visat på flertalet förklarningar till resultaten av undersökningen, vid analys 

baserat på listtillhörighet. Inledningsvis kan det antas att större företag generellt är 

verksamma inom fler produktmässiga och geografiska områden, varpå de omfattas av 

ett större antal redovisningsstandarder. Vidare är det omfattningen av regelverket som 

författarna upplever problematiskt, i synnerhet för mindre bolag. Då de upplysningar 

som studien beaktar tillhör de mest komplexa, blir kostnaden för denna information hög 

och resurskrävande. Det kan ifrågasättas om den information som lämnas är försvarbar 

utifrån kostnaden, i synnerhet för mindre bolag.  Att kostnaden generellt kan anses som 

mer försvarbar för större företag baseras på just deras storlek och resurser, som gör den 

relativa kostnaden mindre. Då det inte finns direkta krav på informationslämnandets 

uppbyggnad, kan detta leda till att viktig information utelämnas på grund av de allt för 

krävande redovisningsreglerna. Detta leder i sin tur till att intressenter riskerar att fatta 

ekonomiska beslut baserade på en felaktig bild av företaget, alltså moral hazard. 

Författarnas mening är dock inte att information av denna typ skall utelämnas ur de 

finansiella rapporterna, eftersom de till sin natur är komplexa. Dock måste regelverket 

formuleras så att framförallt de mindre bolagen, men även de övriga, skall kunna 

rapportera den information som intressenterna kräver, utan att kostnaderna överstiger 

nyttan.  

6.4 Vad finns det för underliggande orsaker till mängden av information som 

lämnas i finansiella rapporter och hur påverkar detta intressenterna?  

Principbaserade redovisningsstandarder innebär att systemet är dynamiskt och via 

exempelvis olika värderingsmöjligheter kan anpassas, för att på bästa sätt 

överensstämma med företag av olika natur. Istället för striktare redovisningssystem är 

IFRS baserat på att uppfylla kvalitativa egenskaper utifrån den information som lämnas. 

Studien visar att sambandet mellan upplysningarna enligt IAS 1 punkt 125 och 

företagets primära osäkerhetsfaktorer, som är delar i bedömningen enligt de 
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informationskvalitativa egenskaperna, är lågt. Det visar alltså att av de upplysningar om 

antaganden och osäkerhet i uppskattningar, som kan leda till väsentliga justeringar, 

generellt inte tas upp som en osäkerhetsfaktor för hela bolaget. Undersökningen har 

dock visat, enligt författarnas mening, att upplysningarna enligt punkt 125 inte ger den 

information som intressenter eftersträvar. Detta är framförallt ett resultat av de lösa krav 

som ställs. Genom att inte kräva prognoser av ett eventuellt utfall, kan inte användarna 

av den finansiella informationen bedöma företagsledningens beslut på ett korrekt sätt. 

Författarna anser därför att bristen på striktare krav i dess specifika upplysningar 

motverkar kvalitén i de finansiella rapporterna, alltså en av grundprinciperna av IFRS. 

Kraven på informationslämnande måste dock alltid balanseras mot sådana krav, som 

kan tvinga till en sådan mängd information att företagens konkurrenter gynnas i allt för 

hög grad. 

6.5 Sammanfattande slutsats 

Författarnas mening, efter innehållsanalysen av ett stort antal årsredovisningar, är att de 

upplysningar som enligt rapporten faller under punkt 125 i praktiken inte gör just detta. 

Information i många av företagens rapporter tenderar att endast lämnas med syftet att 

kravet skall uppfyllas, utan egentligt värde och relevans i innehållet. I upplysningarna 

om företagens huvudsakliga osäkerhetsfaktorer upplevs dock det motsatta. Standarden 

är i detta fall vag i vad företaget förväntas upplysa om, men utifrån informationen i 

rapporterna så är dessa upplysningar mer utförliga i jämförelse med punkt 125. En 

förklaring till detta finner författarna i kraven enligt punkt 125:s komplexa och 

subjektiva natur. Då komplexiteten ökar leder det till högre kostnader att säkerställa 

denna information, vilket resulterar i att nyttan inte anses överträffa kostnaden. Det 

förefaller som om att kraven, via deras icke-kvantifierande form, är av sådan natur att 

företagen avstår att lägga någon större vikt vid deras informationskvalitativa innehåll. 

En ytterligare förklaring handlar om skillnader mellan den optimala transparensen dels 

för företaget, dels för intressenterna. Om optimal transparens redan upplevs i företaget, 

kan detta leda till att ytterligare information, som är väldigt kostsam, inte prioriteras för 

att uppfylla en transparens som av intressenter anser optimal. Dock har studien uppvisas 

flera anledningar att företagens kostnader kan bli ohållbart höga, då transparensen 

mellan dem och intressenter brister. Det är dock redovisningsstandarden i sig som skall 

vara utformad på ett sätt att informationsklyftan minskar och att företag inte tillåts 

utelämna information av sådan karaktär att intressenters beslutsfattande skadas. Trots att 

flera revideringar av IAS 1 gjorts sedan IFRS infördes, kvarstår brister och författarnas 

slutgiltiga bedömning är att ytterligare steg måste tas innan intressenters 

informationskrav uppfylls.    

6.6 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Det samband mellan två redovisningsprinciper som studiens syftat att undersöka har 

inte tidigare studerats. Författarna var intresserade och utmanade av tanken att belysa en 

helt ny och unik frågeställning, vilket ledde fram till studiens ämnesval. Studien kan ses 

som en första inblick i hur de undersökta standarderna förhåller sig till varandra och 
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öppnar upp en grund för framtida forskning och vidare undersökning. Studiens kritiska 

resultat till formuleringen av de nuvarande principerna bör även ligga som grund i 

vidare kritisk granskning av dessa samt som en fingervisning om att problematiken inte 

kommer att upphöra utan nya revideringar. Ur ett intressentperspektiv kan studiens 

resultat ses som en grund i den kritik som bör riktas mot den information, eller bristen 

på sådan, som företagen lämnar. Uppsatsen kan således användas för att kräva att 

intressenternas informationsbehov uppfylls, då den utifrån ett nytt perspektiv påvisar 

stora brister i rådande regelverk samt hur företagen utnyttjar dess lösa krav. 

6.7 Förslag på vidare forskning 

Författarna anser att framtida forskning bör undersöka framtida revideringar av IAS 1, i 

syfte att undersöka om den problematik kring standarden som denna studie åberopar har 

minskats. Att undersöka framtida revideringar skulle bidra till att effekterna av 

förändringarna kan jämföras, för att säkerställa deras faktiska effekt. Vidare bör även 

mer omfattande undersökningar inom området göras, med större resurser och tidsram än 

vad som kan förväntas av en magisteruppsats. Uppsatsens resultat hänför sig endast till 

de två typer av branscher som studiens undersökt, varpå framtida forskning bör 

utvärdera resultaten för samtliga branscher. 

En intressant aspekt är även att utifrån ett intressentperspektiv försöka kvantifiera de 

effekter som bristande upplysningar, i dessa två fall, har på användare av de finansiella 

rapporterna, då dessa standarder ställs mot varandra. Då en magisteruppsats av tids- och 

resursmässiga anledningar inte kan omfatta ett allt för brett undersökningsområde så 

hade det i författarnas mening varit intressant att i siffror kunna presentera dagens 

brister.  

Slutligen skulle framtida forskning kunna inrikta sig på att helt studera problemet 

utifrån ett företagsperspektiv, för att undersöka problemet från en annan vinkel. En 

sådan undersökning skulle exempelvis även kunna innefatta intervjuer av revisorer, 

utöver eller som komplement till granskning av informationen som lämnats i de 

finansiella rapporterna. 
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9 Appendix 

 

Appendix 1 

Antal upplysningar per bransch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,351
a
 8 ,027 

Likelihood Ratio 20,382 8 ,009 

Linear-by-Linear 

Association 

6,018 1 ,014 

N of Valid Cases 82   

a. 12 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,49. 

 

AntalUpplysningar * Bransch Crosstabulation 

Count 

 
Bransch 

Total Industri Finans 

AntalUpplysnin

gar 

Inga redovisade 

upplysningar enligt 

IAS 1.125 

4 9 13 

1 9 20 29 

2 12 7 19 

3 3 2 5 

4 7 2 9 

5 2 0 2 

6 3 0 3 

7 0 1 1 

8 0 1 1 

Total 40 42 82 



 

 

 

Appendix 2 

Antal Upplysningar per börslista  

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,722a 16 ,283 

Likelihood Ratio 20,815 16 ,186 

Linear-by-Linear 

Association 

5,514 1 ,019 

N of Valid Cases 82   

a. 21 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,32. 

 

AntalUpplysningar * Lista Crosstabulation 

Count 

 
Lista 

Total Large Cap Mid Cap Small cap 

AntalUpplysningar Inga redovisade 

upplysningar enligt IAS 

1.125 

1 8 4 13 

1 9 10 10 29 

2 6 4 9 19 

3 2 1 2 5 

4 3 4 2 9 

5 2 0 0 2 

6 1 2 0 3 

7 1 0 0 1 

8 1 0 0 1 

Total 26 29 27 82 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendix 3 

Antal upplysningar som återfinns i risk per bransch  

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,732a 3 ,630 

Likelihood Ratio 2,125 3 ,547 

Linear-by-Linear 

Association 

,193 1 ,660 

N of Valid Cases 82   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,49. 

 

 

AntalUpplysningarÅterfinnsRisk * Bransch Crosstabulation 

Count 

 
Bransch 

Total Industri Finans 

AntalUpplysningarÅterfinn

sRisk 

Inga upplysningar enligt 

IAS 1.125 återfinns som 

risk 

28 29 57 

1 upplysning enligt IAS 

1.125 återfinns som risk 

9 12 21 

2 upplysningar enligt IAS 

1.125 återfinns som risk 

1 0 1 

3 upplysningar enligt IAS 

1.125 återfinns som risk 

2 1 3 

Total 40 42 82 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendix 4 

Antal upplysningar som återfinns som risk per börslista 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,318a 6 ,292 

Likelihood Ratio 8,249 6 ,220 

Linear-by-Linear 

Association 

4,177 1 ,041 

N of Valid Cases 82   

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AntalUppskattningarÅterfinnsIRisk * Lista Crosstabulation 

Count 

 
Lista 

Total Large Cap Mid Cap Small Cap 

Antal uppskattningar 

som återfinns som risk 

Inga upplysningar enligt 

IAS 1.125 återfinns som 

risk 

14 23 20 57 

1 upplysning enligt IAS 

1.125 återfinns som risk 

9 5 7 21 

2 upplysningar enligt IAS 

1.125 återfinns som risk 

1 0 0 1 

3 upplysningar enligt IAS 

1.125 återfinns som risk 

2 1 0 3 

Total 26 29 27 82 



 

 

 

Appendix 5 

Antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk  

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 102,943
a
 24 ,000 

Likelihood Ratio 44,784 24 ,006 

Linear-by-Linear 

Association 

20,732 1 ,000 

N of Valid Cases 82   

a. 31 cells (86,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

AntalUpplysningarÅterfinnsRisk * AntalUpplysningar Crosstabulation 

Count 

 

AntalUpplysningar 

Tota

l 

Inga 

redovisade 

upplysningar 

enligt IAS 

1.125 1 2 3 4 5 6 7 8 

AntalUpplysningar

ÅterfinnsRisk 

Inga upplysningar 

enligt IAS 1.125 

återfinns som risk 

13 19 15 2 7 0 1 0 0 57 

1 upplysning enligt 

IAS 1.125 återfinns 

som risk 

0 10 4 3 2 0 1 0 1 21 

2 upplysningar 

enligt IAS 1.125 

återfinns som risk 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

3 upplysningar 

enligt IAS 1.125 

återfinns som risk 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

Total 13 29 19 5 9 2 3 1 1 82 

 

 

 

 



 

 

 

Appendix 6 

Antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk i industri  

 

 

 

 

AntalUpplysningar * AntalUppskattningarÅterfinnsIRisk Crosstabulation 

Count 

 

AntalUppskattningarÅterfinnsIRisk 

Total 

Inga 

upplysningar 

enligt IAS 

1.125 återfinns 

som risk 

1 upplysning 

enligt IAS 

1.125 återfinns 

som risk 

2 upplysningar 

enligt IAS 1.125 

återfinns som 

risk 

3 upplysningar 

enligt IAS 

1.125 återfinns 

som risk 

 Inga redovisade 

upplysningar 

enligt IAS 

1.125 

4 0 0 0 4 

1 8 1 0 0 9 

2 9 3 0 0 12 

3 1 2 0 0 3 

4 5 2 0 0 7 

5 0 0 1 1 2 

6 1 1 0 1 3 

Total 28 9 1 2 40 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 42,011a 18 ,001 

Likelihood Ratio 24,850 18 ,129 

Linear-by-Linear 

Association 

11,575 1 ,001 

N of Valid Cases 40   

a. 26 cells (92,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 



 

 

 

Appendix 7 

Antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns som risk i finans 

 

 

 

 

 

 

 

 

AntalUpplysningar * AntalUppskattningarÅterfinnsIRisk Crosstabulation 

Count 

 

AntalUppskattningarÅterfinnsIRisk 

Total 

Inga 

upplysningar 

enligt IAS 

1.125 återfinns 

som risk 

1 upplysning 

enligt IAS 

1.125 återfinns 

som risk 

3 upplysningar 

enligt IAS 

1.125 återfinns 

som risk 

 Inga redovisade 

upplysningar enligt IAS 

1.125 

9 0 0 9 

1 11 9 0 20 

2 6 1 0 7 

3 1 1 0 2 

4 2 0 0 2 

7 0 0 1 1 

8 0 1 0 1 

Total 29 12 1 42 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 52,791a 12 ,000 

Likelihood Ratio 22,984 12 ,028 

Linear-by-Linear 

Association 

9,455 1 ,002 

N of Valid Cases 42   

a. 18 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 



 

 

 

Appendix 8 

Regressionsanalys av antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns 

som risk i industri  

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33,805 1 33,805 16,039 ,000a 

Residual 80,095 38 2,108   

Total 113,900 39    

a. Predictors: (Constant), AntalUppskattningarÅterfinnsIRisk 

b. Dependent Variable: AntalUpplysningar 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,943 ,262  7,413 ,000 

AntalUppskattningarÅt

erfinnsIRisk 

1,192 ,298 ,545 4,005 ,000 

a. Dependent Variable: AntalUpplysningar 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,9432 5,5205 2,4500 ,93102 40 

Residual -2,13565 4,05678 ,00000 1,43308 40 

Std. Predicted 

Value 

-,544 3,298 ,000 1,000 40 

Std. Residual -1,471 2,794 ,000 ,987 40 

a. Dependent Variable: AntalUpplysningar 

 



 

 

 

Appendix 9  

Normalfördelning och plotdiagram (industri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendix 10 

Regressionsanalys av antal upplysningar och antal upplysningar som återfinns 

som risk i finans 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26,865 1 26,865 11,989 ,001a 

Residual 89,635 40 2,241   

Total 116,500 41    

a. Predictors: (Constant), AntalUppskattningarÅterfinnsIRisk 

b. Dependent Variable: AntalUpplysningar 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,032 ,268  3,856 ,000 

AntalUppskattningar

ÅterfinnsIRisk 

1,311 ,378 ,480 3,462 ,001 

a. Dependent Variable: AntalUpplysningar 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,0320 4,9635 1,5000 ,80948 42 

Residual -1,34247 5,65753 ,00000 1,47858 42 

Std. Predicted Value -,578 4,279 ,000 1,000 42 

Std. Residual -,897 3,779 ,000 ,988 42 

a. Dependent Variable: AntalUpplysningar 

 

 



 

 

 

Appendix 11 

Normalfördelning och plotdiagram (finans) 
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