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Abstract 
All companies listed on a regulated stock exchange within the European Union are required to 

present their financial reports in accordance with International Financial Reporting Standards 

(IFRS). The intention of the introduction of IFRS is to achieve international harmonization of 

accounting rules in order to make financial reports more comparable between companies from 

different countries. 

The main purpose with this paper is to answer the question if the financial information related 

to profitability disclosed by three of the largest corporations on the Swedish stock market is 

comparable. We also want to get knowledge about how reliable their business ratios are.  

Our approach is quantitative as we believe that this is the best way of achieving the highest 

academic results. The problem is defined in a way which implies that a semi-structured ap-

proach is most suitable for covering the whole field of questions. We have mainly used sec-

ondary sources but one interview has also been conducted with qualified person on the field. 

Our analysis and conclusion shows that the implementation of IFRS has not increased the 

comparability between Swedish corporations. In the comparison of the three companies in-

cluded in our survey we reached the conclusion that only two financial ratios were present in 

all annual reports.   

Key words: annual report, ratio analysis, financial ratio, IFRS, items affecting comparability 
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Sammanfattning 
Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa 

och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar 

från och med den 1 januari 2005. Detta ska leda till en ökad jämförbarhet mellan företag och 

mellan år.  

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen över hur företagen presenterar lönsamhet i sina 

årsredovisningar. Vi vill särskilt förstå hur företagen sammanställt den ekonomiska informa-

tionen i form av nyckeltal och på vilket vis jämförelsestörande poster påverkar dessa. Vi vill 

generera en slutsats om huruvida lönsamheten avspeglas på ett korrekt sätt i företagens pre-

sentation av nyckeltal. Vi vill även kontrollera om företagen presenterat nyckeltal på ett så-

dant sätt att den ekonomiska informationen mellan de olika bolagen kan anses vara jämförbar 

utifrån kriterierna IFRS standarder satt upp. 

Vi har genomfört studien som en kvantitativ och kvalitativ undersökning baserad på informa-

tion inhämtat från årsredovisningar för tre utvalda företag, noterade vid Stockholmsbörsen. Vi 

har samlat in information genom att granska årsredovisningar och litteraturer och individuell 

intervju.  I analysen har vi kopplat samman det empiriska materialet med den teoretiska.  

Vi har kommit fram till att införandet av IFRS inte har lett till någon ökad jämförbarhet mel-

lan företagen. Av de tre utvalda företagen som vi har baserat vår undersökning på, är det en-

dast två nyckeltal som samtliga av dessa företag har presenterat i sina finansiella rapporter. 

Nyckelord: Årsredovisning, nyckeltalsanalys, nyckeltal, IFRS, jämförelsestörande poster  
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Förkortningar 
ABL Aktiebolagslagen 

BFL Bokföringslagen 

BFN Bokföringsnämnden 

FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FASB Financial Accounting Standards Board 

IAS International Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board 

IASC International Accounting Standards Committee 

IFRS International Financial Reporting Standards 

RR Redovisningsrådet 

ÅRL Årsredovisningslagen 
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Förord 
Ett stort tack riktas till vår handledare Paula Liukkonen som har bistått oss med värdefulla 

synpunkter under hela arbetet med denna uppsats.  

Vi vill även tacka vår respondent, Eva-Britt Allenius på Ericsson för sin medverkan i vår in-

tervju och Bonanza Education AB, som bidragit med såväl programvara som utbildning i 

denna. 

Tack även till opponenter och andra som korrekturläst denna skrift och kommit med kloka 

kommentarer och synpunkter. 

 

 

 

Stockholm, juni 2008 

Setareh Moradi, Elin Teymur och Ann-Britt Westdahl 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning, därefter följer en problemdiskussion vilken 

leder fram till uppsatsens undersökningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas sedan med en för-

klaring och motivation av de avgränsningar vi valt att göra. 

1.1. Bakgrund 

Företagandet har mångtusenåriga anor och nästan lika länge har det funnits behov av att få en 

överblick över företagets ekonomiska situation. Världens äldsta kända räkenskapshandlingar 

stammar från Uruk i Mesopotamien, nuvarande Irak, och är skrivna på lertavlor med den bild-

skrift vilken föregick kilskriften. Dokumenten har daterats till 3200 f.Kr. och det spekuleras i 

om kanske behovet av att göra sådana noteringar kan ha orsakat skrivkonstens uppkomst 

(Nationalencyklopedin, 2008a).
  
Konung Hammurabis lag från 1700 f.Kr. kan sägas vara värl-

dens första bokföringslag då den innehåller bestämmelser om bokföring för köpmän 

(Nationalencyklopedin, 2008b). 

Olika system för registrering och sammanställningar av ekonomisk information har vuxit 

fram under tidens gång. Den dubbla bokföringen som används idag uppstod i Italien under 

tidig medeltid och det är troligt att systemet inspirerades av tillvägagångssättet i de italienska 

girobankerna. Dubbel bokföring beskrivs skriftligen för första gången av universitetsläraren 

och franciskanmunken Luca Paciolo i hans "Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et 

Proportionalita" - "Översikt av aritmetik, geometri, reguladetri och proportionalitet" från 

1494. Paciolo redogör där för hur man bör ordna sin bokföring så att man blir en framgångs-

rik affärsman. Den dubbla bokföringstekniken spred sig sedan och publicerades för första 

gången i Sverige 1646, då Henrich Oloffsson Hortulanus publicerade "Räckne-Book". 

Den första egentliga bokföringslagen (BFL) i Sverige kom 1929, och föregicks av lagar från 

1855, 1848 och 1734. 1976 uppdaterades den åter, med bland annat krav på resultaträkning, 

och nu gällande lag är bokföringslagen (1999:1078).  

Dagens bokföring skiljer sig på flera punkter från den medeltida. Den viktigaste skillnaden är 

den betydelse vi fäster vid årsvisa bokslut. Då företagen växte i storlek, och kapital till skill-

nad från tidigare kunde komma från personer utanför den egna familjen, uppstod ett behov av 

att rapportera information kring verksamhetens ekonomi till de olika delägarna. Att avsluta 

bokföringen varje år, dvs. göra bokslut, var i och för sig känt under medeltiden, men inte all-

mänt använt. I stället framräknades vinster och förluster för varje varuparti för sig i s.k. parti-

redovisning (Nationalencyklopedin, 2008c).  

Kraven på årsredovisningarna ökar hela tiden och mångmiljonbelopp läggs varje år ned på att 

tillgodose intressenternas krav på information. Olika intressenter har olika behov av informa-

tion då de ska fatta beslut om hur de ska agera gentemot företaget. Kvalitén på informationen 

i årsredovisningen måste granskas av en oberoende revisor, som ska säkerställa att den infor-

mation som företaget presenterar är korrekt och ger en rättvisande bild av företaget.  

International Accounting Standards Committee (IASC) strävar efter att minska skillnaderna i 

företagens finansiella rapporter. Genom en harmonisering av de bestämmelser, redovisnings-

standarder och metoder som sammanhänger med upprättande och utformning av de finansiel-

la rapporterna ska med andra ord företagens finansiella rapporter vara jämförbara (FAR 

FÖRLAG AB, 2008a). 
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Syftet med att man vill harmonisera de finansiella rapporterna är många, inte minst att förbätt-

ra den inre marknadens funktion. Av naturliga skäl krävs att företagen tillämpar en enda upp-

sättning redovisningsstandarder för att nå detta mål. Dessutom är det viktigt att dessa redovis-

ningsstandarder är internationellt accepterade så att man i slutändan kan uppnå en enda upp-

sättning av globala redovisningsstandarder (FAR FÖRLAG AB, 2008b). 

Nyckeltal används som styrningsinstrument i ett företags verksamhet för att upptäcka ekono-

miska avvikelser, för att prognostisera budgetar, samt som ett hjälpmedel i företagens besluts-

fattande. Nyckeltal används även för jämförelse mellan olika tidsperioder, mellan konkurren-

ter och andra företag i en viss bransch. (Ernst & Young, 2008) 

Så tidigt som i slutet av 1800-talet började företag utveckla modeller för att kunna få relevant 

styrinformation ur redovisningssystem. En fråga som krävde uppmärksamhet var om det var 

möjligt att få fram styckkostnader för producerade varor. Detta var av två anledningar: (1) 

företagsledningen behövde kunna rapportera hur stort lagervärde som fanns i företaget (anta-

let produkter gånger värde/produkt) och (2) behövdes som stöd i prissättningsprocessen.  

I samband med att företagen växte fram behövdes nya sätt för att förstå verksamheten därför 

utvecklades självkostnadsberäkningen där kostnader klassificerades som direkta eller indirek-

ta. Ett påläggsnyckeltal användes för att fördela de indirekta kostnaderna på varje produkt och 

resultatet blev att företagets alla kostnader fördelades på produkterna.  

Den andra utvecklingen i företagsvärden som påverkade synen på nyckeltal var i början av 

1900-talet. Samtidigt som företagen växte storleksmässigt och branschmässigt blev det för 

företagsledningen svårare att förstå frågor som berörde verksamheten. Genom att förstå verk-

samheten skulle de veta om de når framgång eller inte och därför behövde man utveckla mo-

deller för att få ut mer ur den finansiella redovisningen. Företagen använde framförallt bokfö-

ringen som källa för att hämta nyckeltal (Caastasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008).  
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1.2. Problemdiskussion 

Viljan att försköna företagens ekonomiska information är inte ett nytt fenomen utan verkar ha 

funnits nästan lika länge som det varit aktuellt att föra bok. Prosolvia, Fermenta, Enron, 

Skandia m.fl. är exempel på hur företagsledningen manipulerat de finansiella rapporterna på 

olika sätt. Företagen har även stora möjligheter att inom ramen för vad som är lagligt presen-

tera det resultat de själva önskar, vilket nyttjas av så gott som alla företag. På senare år har det 

dessutom utvecklats nya strategier och metoder med tips på kreativa lösningar för att kunna 

presentera den bild av företaget man önskar ge.  

Detta får oss att fundera över vilket huvudsakligt syfte årsredovisningen egentligen har. Ger 

företagen ut årsredovisningen med syftet att det ska vara ett verktyg för att genomföra olika 

typer av analyser eller är det en reklambroschyr för att få företaget att framstå i så god dager 

som möjligt? 

Syftet med International Financial Reporting Standards (IFRS) regelverk är att främja god 

redovisningssed genom enhetliga redovisningsregler samt att harmonisera den globala redo-

visningskulturen. Detta förväntas underlätta jämförelser mellan företags års- och koncernre-

dovisningar. En rad förändringar har genomförts och ännu fler är att vänta. Frågan vi ställer 

oss är om detta syfte uppnåtts och detta leder oss fram till vår frågeställning: 

Är den ekonomiska informationen som tre av de fem största koncernerna på Stock-

holmsbörsen ger ut angående lönsamhet jämförbar? Kan vi lita på deras nyckeltal? 

Med jämförbar menar vi här om företagens årsredovisningar är jämförbara över tid och om 

företagens årsredovisningar är jämförbara med varandra. 

Vi vill studera jämförbarheten främst med resultat, nyckeltal och jämförelsestörande poster i 

beaktande. Vilken typ av händelser uppmärksammade olika företagen i vår undersökning och 

på vilket sätt går det att läsa om detta i årsredovisningarna? Uppmärksammar ett och samma 

företag samma typ av händelser från år till år? Uppmärksammar olika företag samma typ av 

händelser på liknande sätt, eller skiljer det sig från företag till företag?  

Och sist men inte minst. Finns det någon ”röd tråd” i vilka händelser företagen väljer att 

uppmärksamma, eller sker det mer eller mindre godtyckligt i avsikt att redovisa ett visst resul-

tat? 

1.3. Syfte 

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen över hur företagen presenterar nyckeltal i sina 

årsredovisningar. Vi vill särskilt förstå vilka nyckeltal som presenteras, hur de beräknas, på 

vilket vis jämförelsestörande poster påverkar dessa och vilka skillnader som finns mellan de 

olika företagen i vår studie.  

Vi vill generera en slutsats om huruvida lönsamheten avspeglas på ett korrekt sätt i företagens 

presentation av nyckeltal. Vi vill även kontrollera om företagen presenterat sådana nyckeltal 

att den ekonomiska informationen mellan de olika bolagen kan anses vara jämförbar enligt 

syftet med IFRS standarder. 
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1.4. Avgränsning 

Undersökningen begränsas till att studera hur företagen presenterar lönsamhet och nyckeltal i 

sina årsredovisningar. Särskilt med beaktande i hur jämförelsestörande poster uppmärksam-

mas och hur dessa påverkar nyckeltalen. Vi kommer således att studera vilka typer av händel-

ser företaget valt att uppmärksamma och på vilket detta återspeglas i årsredovisningen. Vi 

kommer inte att studera företagets redovisningsprinciper i detalj. 

Vi har, av ett antal anledningar, valt att analysera tre av de fem största koncernerna på Stock-

holmsbörsen. Vi vill studera dessa bolag eftersom de alla finns på samma marknadsplats, och 

således vänder sig till samma grupp investerare, samt att de alla använder sig av IFRS regel-

verk och därmed i teorin ska vara jämförbara. I urvalet har vi bortsett från om det finns grund-

läggande skillnader i företagen, exempelvis i form av att de är material-, kapital- eller tjänste-

intensiva.  

Studien avgränsas även till att endast behandla åren 2002-2006.  

Frågorna besvaras bäst genom djupgående undersökningar av företagens årsredovisningar, 

vilket även påverkar metodvalet i uppsatsen. 

Studiens avgränsningar får som konsekvens att uppsatsen inte blir allmängiltig. Studien gäller 

således endast de utvalda studieobjekten under den valda tidsperioden. 
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2. Utformning av finansiella rapporter 

I detta kapitel redogörs för fakta i ämnet. Kapitlet inleds med en beskrivning av IFRS. Däref-

ter följer en redogörelse över finansiella rapporter och nyckeltalsanalys. Vidare behandlas 

användarna och deras informationsbehov, kvalitativa egenskaper, redovisningens utformning, 

jämförelsestörande poster och kontroll av de finansiella rapporterna.  

2.1. International Financial Reporting Standards (IFRS) 

IFRS är ett regelverk för redovisning som regleras av IASB, International Accounting Stan-

dars Board.  

Redovisningen utvecklades och reglerades under en lång tid nationellt, utan samordning mel-

lan de olika länderna. Detta medförde att redovisningen utformades åt så olika håll att skillna-

derna mellan de olika länderna till slut var avsevärda. Dessa skillnader skapade svårigheter 

vid jämförelser av olika slag. Det har således inte varit helt enkelt att göra jämförelser mellan 

olika företag i olika länder. Inte heller jämförelser inom ett och samma företag mellan olika år 

har var varit problemfri.  

Detta ledde till ett ökat behov av harmonisering av redovisning och från och med 1 januari 

2005 ska alla börsnoterade företag inom Europeiska Unionen upprätta koncernredovisningen i 

enlighet med IFRS- standarder och International Accounting Standards (IAS) i sin koncernre-

dovisning. 

I Sverige består några av de största förändringarna till följd av införandet av de nya redovis-

ningsprinciperna av att värdering av poster i balansräkningen sker till verkligt värde istället 

för till anskaffningsvärdet. Även avskrivningar av förvärvad goodwill förbjuds och istället ska 

en årlig värdering av goodwill göras. Företagets finansiella rapporter påverkas även av ändra-

de och ökade krav på klassificering och upplysningar, ändringar som i sin tur kan påverka 

företagens nyckeltal. Detta regleras via IFRS ”Föreställningsram för finansiella rapporter” 

och IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter. 

IFRS innebär kort:  

 Ökad jämförbarhet mellan företag från olika länder. 

 Jämförbar bild av företagets resultat och ställning mellan åren. 

 Ökat krav på klassificeringar och upplysningar. 

Tabell 1: Översikt över regler som börsnoterade svenska företag följer: 
Källa: (Marton, Jan; Falkman, Pär; Lumsden, Marie, 2008, s. 17) 

Börsnoterade svenska företag Regelverk 

Koncernredovisning IFRS, RFR1 

Moderföretag ÅRL, RFR2 

Dotterföretag ÅRL, RFR2  

Fristående juridisk person ÅRL, RFR2  

 

Syftet med IFRS är att minska de kulturella skillnaderna i redovisningen världen över och 

harmonisera de bestämmelser, redovisningsstandarder och metoder som sammanhänger med 

upprättande och utformning av de finansiella rapporterna.  
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2.2. Finansiella rapporter 

Ovan nämnda regelverk avser utformningen av företagens finansiella rapporter. Vad som är 

en finansiell rapport har definierats i IAS 1 på följande vis: 

Generella finansiella rapporter är sådana rapporter som är avsedda att tillgodose behoven hos användare 

som inte har sådan ställning att de kan kräva rapporter som är anpassade till deras speciella informationsbe-

hov. Generella finansiella rapporter omfattar rapporter som presenteras separat eller ingår i ett annat offentligt 

dokument, såsom en årsredovisning eller ett prospekt. 

Här likställer man med andra ord en årsredovisning med en finansiell rapport och den finansi-

ella rapporten sägs inte utgöra endast en del av årsredovisningen. 

Syftet med de finansiella rapporterna är dels att tillhandahålla aktuell information om företa-

gets finansiella ställning och resultat och dels att informera om förändringar i den ekonomiska 

ställningen. IAS 1 innehåller övergripande krav och anger grunden för hur generella finansiel-

la rapporter ska utformas för att säkerställa jämförbarhet.  

Regelverket utgör ett minimikrav och fastställer således inte strukturen på detaljnivå. Full-

ständiga finansiella rapporter ska dock utgöras av: 

 Balansräkning. 

 Resultaträkning. 

 Redogörelse för förändringar i eget kapital. 

 Kassaflödesanalys. 

 Noter.  

I föreställningsramen skriver man även att: 

I de finansiella rapporterna kan dessutom ingå kompletterande tabeller och information som är hämtad från, 

eller beräknad på basis av, andra uppgifter i de finansiella rapporterna och som är avsedda att läsas tillsam-

mans med de finansiella rapporterna i övrigt. 

För att den finansiella informationen ska anses vara fullständig ska med andra ord all informa-

tion som är relevant för förståelsen av dessa rapporter finnas med i någon av ovanstående de-

lar. (FAR FÖRLAG AB, 2008c) 

2.3. Nyckeltalsanalys  

Nyckeltal är samlingsnamnet på mått som används för att analysera ett företag. Det kan vara 

lönsamhetsmått, verksamhetsmått och finansiella mått. Enligt Lundén och Ohlsson (2006, s. 

10) innehåller nyckeltalen mycket information eftersom man genom nyckeltalsanalys sam-

manfattar den omfattande finansiella informationen. Syftet med en nyckeltalsanalys är att ta 

fram olika nyckeltal som visar företagets ekonomiska resultat och finansiella ställning på ett 

sätt som är lättförståeligt. Eftersom man vid beräkning av nyckeltal ofta använder sig av siff-

ror från både balansräkning och resultaträkning kan man säga att nyckeltalen sammanfattar 

företagets ekonomiska läge. Företagen använder nyckeltalsanalyser vid intern som externa 

analyser och med hjälp av dessa analyser klarläggs de viktigaste delområdena i ett företag 

som lönsamhet, skuldsituation och betalningsförmåga. 
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2.4. Användarna och deras informationsbehov 

De finansiella rapporterna upprättas i syfte att tillgodose merparten av användarnas informa-

tionsbehov. (FAR FÖRLAG AB, 2008a) Många användare av finansiella rapporter fattar 

ekonomiska beslut, exempelvis för att bestämma när man skall köpa, behålla eller sälja aktier. 

Företagen får inte skönmåla verksamheten. Detta regleras i Aktiebolagslagen (ABL) och Års-

redovisningslagen (ÅRL), vilka bland annat har som syfte att skydda ägare och långivare från 

skönmålning av verksamheten. 

Företagen får inte heller svartmåla verksamheten. Detta regleras i Skattelagstiftningen. 

(Leonardz & Blomqvist, 2002).  

2.5. Kvalitativa egenskaper 

Kvalitativa egenskaper i form av begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet gör 

informationen i de finansiella rapporterna användbar för användarna (Horngren & Sundem, 

1986, s. 712). Genom Financial Accounting Standards Boards (FASB) referensram har IASB 

och RR identifierat dessa krav för att göra informationen i redovisningen mer användarvänlig. 

Enligt IFRS (FAR FÖRLAG AB, 2008a) ska informationen som lämnas i de finansiella rap-

porterna ska vara begriplig för användarna. Detta innebär att användarna på ett lätt sätt ska 

kunna använda informationen som beslutsunderlag. Användarna förutsätts ha en rimlig kun-

skap om ekonomi, redovisning och affärsverksamhet och vara beredda att studera informatio-

nen med rimlig noggrannhet. All information som är relevant för användarna måste ingå i den 

finansiella rapporteringen och får således inte uteslutas bara för att den kan vara alltför svår 

för vissa användare att förstå. 

Om informationen påverkar användarnas beslut anses den vara av värde för användarna och 

därigenom relevant för denne och får inte uteslutas ur presentationen. Information är relevant 

om den bekräftar eller korrigera tidigare bedömningar eller om den underlättar bedömningen 

av inträffade, aktuella och framtida händelser. Eftersom möjligheterna att basera prognoser på 

informationen i de finansiella rapporterna påverkas av hur informationen presenteras ökar 

exempelvis prognosvärdet för resultaträkningen om uppgifter om onormala poster redovisas.  

Användarna ska få en korrekt bild av företaget och kunna förlita sig på att informationen är 

tillförlitlig, det vill säga att informationen på ett korrekt sätt utvisar antingen vad som görs 

gällande att den utvisar eller vad som rimligen kan antas att den utvisar.
 
Redovisningen ska 

avbilda ”rätt” saker på ”rätt” sätt och således inte vara behäftad med fel eller vinklad på något 

sätt. Är informationen relevant, men så osäker att de finansiella rapporterna riskerar att bli 

vilseledande om de redovisas i balans- och resultaträkningen kan det i stället vara korrekt att 

upplysa om beloppet och omständigheterna kring detta på annat sätt, exempelvis i noter. De 

finansiella rapporterna ska vara neutrala och samtliga händelser ska redovisas i enlighet med 

ekonomisk innebörd, även om den strider mot den juridiska innebörden. 

För att ge användarna möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat 

och ställning måste informationen vara jämförbar. Värderingsprinciper och presentations-

tekniker för likartade transaktioner och andra händelser måste därför redovisas på ett likfor-

migt sätt under en längre tid. På så sätt möjliggörs såväl analyser inom företaget som jämfö-

relser mellan olika bolag. För att ge användarna möjligheter att identifiera skillnader mellan 

de olika åren och de olika företagen ska de informeras om vilka redovisningsprinciper företa-

get tillämpat då de finansiella rapporterna upprättats, samt om eventuella ändringar av dessa 

principer och om de avviker mot IAS regelverk. 
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När de finansiella rapporterna upprättas måste ledningen väga nyttan av tidig rapportering 

mot nyttan av mer tillförlitlig information. Nyttan av den information som produceras bör 

alltid vara större än kostnaden att tillhandahålla den.  

2.6. Redovisningens utformning 

Redovisningens utformning bygger på IAS standarder. (Lundén & Ohlsson, 2006) När företa-

gen utarbetar sina finansiella rapporter ska detta regelverk, samt god redovisningssed, beak-

tas. 

Vid upprättande av årsredovisningar finns det tre huvudprinciper: 

 Överskådlighet.  

 God redovisningssed. 

 Rättvisande bild. 

Att årsredovisningen är överskådlig innebär att årsredovisningen ska vara upplagd så att vem 

som helst ska kunna förstå den. De olika delarna av årsredovisningen ska vara enkel och läsa 

och ha en tydlig och enkel struktur. Principen innebär även att företaget måste sammanställa 

den detaljerade information som finns i den företagsinterna redovisningen. Fördelen med det-

ta är att företagets intressenter får en tydlig bild över företagets ekonomi och kan vara an-

vändbar vid exempelvis analyser av företaget. En nackdel är att användarna av årsredovis-

ningar inte har tillgång till den detaljerade informationen som kan vara nödvändig för en del 

analyser. (Lundén & Ohlsson, 2006, s. 126) 

God redovisningssed skall fullgöras enligt 4:e kap. 2 § i BFL  , (SFS 1999:1078). Enligt ÅRL 

skall årsredovisningen den upprättas på ett överskådligt sätt samt att den är i enlighet med god 

redovisningssed.  

Bokföringsnämnden (BFN) och Redovisningsrådet (RR), är de myndigheter som ansvarar för 

att främja och vägleda utvecklingen av god redovisningssed. Rekommendationer om hur re-

dovisning och bokföring bör ske i olika situationer kommer bl.a. från Föreningen Auktorise-

rade Revisorer (FAR).  

Att sköta bokföringen enligt god redovisningssed innebär inte enbart att följa de lagar som 

gäller utan också att följa den vedertagna praxis som finns i branschen. 

Begreppet rättvisande bild som finns med i ÅRL (SFS 1995:1554), har sitt ursprung i EU:s 

s.k. direktiv.  

I 2:a kap. 3§ anges följande. "Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet 

och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, 

skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommen-

dationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not."  

Grundregeln om rättvisande bild gäller resultaträkning, balansräkning och noter. Informatio-

nen som lämnas angående ekonomiska rapporter förutsätts i normalfall vara i enlighet med 

god redovisningssed och ge en rättvisande bild. Dock kan det i vissa fall behövas 

tilläggsupplysningar för att en rättvisande bild ska ges. Det kan även innebära att undantag 

måste göras, där kravet på rättvisande bild tar avsteg från allmänna råd och rekommendatio-

ner. I dessa undantags situationer måste upplysning ges om avvikelser och orsakerna till den-

na. Det är däremot inte tillåtet att uppnå en rättvisande bild om det avviker från en lagföre-

skrift.  
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2.7. Jämförelsestörande poster 

Vid studier av trender i företagets utveckling är det viktigt att man har samma förutsättningar 

för analysen från år till år. Det är således både störande och vilseledande om ett förändrat re-

sultat inte beror på själva verksamheten, utan på någon annan faktor – även kallad en jämfö-

relsestörande post.  

Generellt kan man säga att jämförelsestörande poster är de intäkter eller kostnader som är av 

tillfällig eller rörelsefrämmande karaktär (Leonardz & Blomqvist, 2002). Det är resultatet av 

händelser som har inträffat eller transaktioner som har genomförts under året och som på nå-

got sätt har försvårat jämförelser mellan åren. Enligt RR är exempel på jämförelsestörande 

poster:  

 Valutakursförändringar. 

 Försäljningar av betydande anläggningstillgångar eller verksamhetsgrenar. 

 Ändrade värderingsprinciper eller bedömningar vid upprättande av bokslutet. 

 Rättelser av fel i tidigare bokslut. 

 Förändringar och omstruktureringar av verksamheter etc. 

Den vinst eller förlust som företaget redovisar under en viss period ska vara utmärkande för 

just det året och således spegla företagets normala löpande verksamhet. Detta resultat ska med 

andra ord inte vara en konsekvens av företagets agerande utöver den normala verksamheten. 

Har man exempelvis köpt upp företag eller sålt delar av företaget ska detta inte påverka årets 

redovisade resultat. Företaget måste därför justera de poster i resultaträkningen som är jämfö-

relsestörande för att på så sätt säkerställa att informationen som ligger till grund för bedöm-

ningen av företagets resultatutveckling ger en rättvisande bild av företaget. En särredovisning 

av jämförelsestörande poster syftar även till att underlätta jämförelser mellan olika företag 

och förbättra prognosunderlaget. (Redovisningsrådets akutgrupp)  

Ett företag ska ändra utformningen i de finansiella rapporternas endast om ändringen leder till 

information som är tillförlitlig och mer relevant för användarna. För att jämförbarheten inte 

ska försämras ska det dessutom vara troligt att den förändrade strukturen är bestående. (FAR 

FÖRLAG AB, 2008c)
 

Företagen är skyldiga att öppet redovisa vilka jämförelsestörande poster som finns i årets rä-

kenskaper samt hur posterna har påverkat resultatet. Detta kan rent praktiskt ske på två olika 

sätt och företagen väljer själva på vilket sätt de vill redovisa detta i sin årsredovisning. Jämfö-

relsestörande poster kan antingen redovisas via noter till bokslutet eller direkt i resultaträk-

ningen under benämningen jämförelsestörande poster. Jämförelsen mellan olika år och olika 

företag försvåras således ofta eftersom företagen kan välja att redovisa de jämförelsestörande 

posterna med olika metoder olika år. Vissa företag väljer till exempel att redovisa valutakurs-

förändringar som en not till bokslutet medan andra redovisar detta under rubriken ”jämförel-

sestörande poster” i resultaträkningen.  

Det finns av naturliga skäl en del problematik kring de jämförelsestörande posterna, varav det 

största problemet kan sägas vara att det är oklart vad som ska ingå i posterna och hur företag 

ska presentera dessa poster i sina årsredovisningar.  
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2.8. Kontroll av de finansiella rapporterna 

Det primära ansvaret för utformningen av företagets finansiella rapporter åligger företagsled-

ningen. De finansiella rapporerna granskas sedan av revisorer, som bedömer om de finansiella 

rapporterna är upprättade i enlighet med gällande lagar och regler. Detta intygas sedan i en 

revisionsberättelse, vilken ingår som en del av årsredovisningen.  

Revisorer ska rutinmässigt förutsätta att det finns en risk för fel relaterat till när intäkter er-

känns. Åtta olika metoder för att uppvisa felaktiga resultat existerar: (Messier, Glover, & 

Prawitt, 2008, s. 363)  

 Tidigt erkännande av intäkter. 

 Bokföringen hålls öppen förbi bokföringsperioden. 

 Fiktiv försäljning. 

 Returer bokförs ej. 

 Bedrägeri vid beräkning med procent av färdigställandegrad. 

 Transaktioner med närstående parter. 

 Överskattning av kundfordringar och lager. 

 Underlåter att erkänna kostnader och skadeståndsansvar. 

2.9. Sammanfattning 

IFRS, är ett regelverk för redovisning som regleras av IASB. Syftet med de finansiella rappor-

terna är att tillhandahålla aktuell information om företagets finansiella ställning och resultat 

samt att informera om förändringar i den ekonomiska ställningen. Företagets intressenter är 

användarna av den ekonomiska informationen och använder denna för att fatta beslut av olika 

slag. Det primära ansvaret för de finansiella rapporterna åligger företagsledningen, rapporter-

na granskas även av revisorer. Företagets ställning regleras av flera lagar som har till syfte att 

skydda ägare och långivare från skönmålning av verksamheten och stat och kommun från 

svartmålning. 

De kvalitativa egenskaperna gör informationen i de finansiella rapporterna ska vara användbar 

för användarna. Kvalitativa egenskaper är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämför-

barhet. Jämförbar innebär att värderingsprinciper och prestationstekniker för liknade transak-

tioner och andra händelser redovisas på ett likformigt sätt under en längre tid. Redovisningen, 

som ligger till grund för de finansiella rapporterna, ska utformas efter principer för överskåd-

lighet, god redovisningssed och rättvisande bild.  

Nyckeltal är samlingsnamnet på mått som används vid analys av ett företag. Syftet med nyck-

eltalsanalysen är att ta fram olika sammanställningar som visar det ekonomiska resultatet och 

den finansiella ställningen på ett mer lättbegripligt sätt hos ett företag. 

Jämförelsestörande poster kan generellt sägas vara de intäkter eller kostnader som är av tillfäl-

lig eller rörelsefrämmande karaktär, dvs. en händelse eller transaktion som på något sätt för-

svårat jämförelsen mellan åren. Företagen är skyldiga att öppet redovisa vilka poster som är 

jämförelsestörande som finns i årets räkenskaper och hur dessa påverkar resultatet. 

 



 EN POSITIVISTISK FALLSTUDIE 

 Årsredovisningen - jakten på nyckeltal 

 19 (64) 

3. En positivistisk fallstudie 

I detta kapitel presenteras vilken metod vi valt för uppsatsen.  

Vi kommer att genomföra denna undersökning utifrån studier av årsredovisningar, artiklar 

och litteratur samt via intervjuer. För att nå önskat resultat kommer vi att utföra en positivis-

tisk kvantitativ fallstudie med kvalitativa inslag och i detta avsnitt redogörs för de tankar och 

värderingar som legat till grund för våra val.  

3.1. Positivism och hermeneutik 

Det finns ett antal olika synsätt på vad kunskap är och hur man når kunskap, vilket bilden här 

intill visar.  

Positivisterna anser att världen 

ska studeras genom naturveten-

skapliga metoder. Målet är att 

hitta den generella kunskapen. 

För att nå detta kunskapsmål 

måste man bortse från de enskil-

da fenomenens speciella egen-

skaper. Detta bestrids helt av 

hermeneutikerna, vilka anser att 

den vetenskapliga kunskapen 

bygger på abstraktion, dvs. se 

bort ifrån verklighetens obegrän-

sade mångfald.  

Hermeneutikerna anser att 

världen ska studeras genom soci-

alvetenskapliga metoder. Målet 

är att få kunskap genom att tolka och ha förståelse för de fakta man står inför. Möjligheten att 

tolka detaljer måste ner på en konkret individnivå och har därför inga allmängiltiga formler. 

Hermeneutikerna ogiltigförklarar således positivisternas påstående om generell kunskap. 

Hermeneutiken avfärdar även positivisternas synsätt på vetenskaplig kunskap om att den byg-

ger på abstraktion, utan man anser att den måste vara en konkretaktion av verkligheten, dvs. 

det sociala fenomenet skall förstås utifrån sin helhet i vilket den ingår. 

3.2. Kvantitativ och kvalitativ 

Kvantitativa metoder kan kort beskrivas som att den är inriktad på specifika faktorer, varav 

de viktigaste är mätning, kausalitet, generalisering och replikation. Det är viktigt att kunna 

bedöma trovärdigheten och giltigheten. (Bryman, 2002, s. 98) 

Kvalitativa metoder är en mer öppen forskningsstrategi och teorier och begrepp uppfattas 

som resultaten av forskningsprocessen. Trovärdigheten går inte att mäta på samma sätt som 

vid kvantitativa studier. (Bryman, 2002, s. 275). 

Vi menar, i likhet med det positivistiska synsättet, att vetenskapen kan och ska vara objektiv 

och värderingsfri. Med en användning av naturvetenskapliga metoder av den sociala verklig-

heten, där bara sådana företeelser eller fenomen som kan bekräftas via sinnena ses som kun-
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Figur 1: Olika synsätt på vad kunskap är. 
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skap, är det möjligt att samla in fakta och generera hypoteser som kan prövas. Vi befattar oss 

således endast med vetenskap som är helt säker och kan bevisas empiriskt.  

I motsats till det hermeneutiska synsättet, där man anser att forskaren är det viktigaste redska-

pet i undersökningen, anser vi att tänkandet ska grundas på fakta och att det är både önskvärt 

och möjligt för forskaren att vara objektiv.  

Då teoribildningen inom studieområdet är mycket omfattande och det sedan tidigare finns 

mängder skrivet om ämnet valde vi att utgå utifrån ett deduktivt synsätt, där analysen ska vara 

ett resultat av teorin (Schroeder, Clark, & Cathey, 2001, s. 37). 

3.3. Fallstudie 

Vid val av undersökningsmetod är det lämpligt att välja en strategi som belyser den problem-

ställning man vill pröva. Upplägget har även betydelse för undersökningens reliabilitet. Vi har 

valt att genomföra en kvantitativ fallstudie med kvalitativa inslag. Detta kan beskrivas som ett 

extensivt upplägg, eftersom studien går in såväl på bredden som på djupet. De kvalitativa de-

larna av studien kommer att vara beskrivande och förklarande medan den kvantitativa delen 

kommer bestå av mer objektiva analyser. De delar som behandlar intervjuer med företagens 

representanter kommer således att vara av kvalitativ natur, medan studierna av årsredovis-

ningar kommer att vara kvantitativa.  

Det finns inte en gemensam och tydlig uppfattning om vad som är en fallstudie. I Jacobsen 

har man definierat det som följande: 

”Terminologin betonar att det rör sig om ett eller några få fall som görs till föremål för ingående studier. 

Antingen på grund av att det bara finns ett enda eller fåtal, eller på grund av att det bara är ett eller några få 

fall som är tillgängliga för forskaren. (…)ofta är idealet att gå på djupet i ett fall och lägga fram en helhetsana-

lys som står på egna ben”. 

I fallstudier fokuseras en speciell enhet och det gemensamma för alla fallstudier är att studie-

objektet är avgränsat i tid och rum. Det är lämpligt att använda sig av fallstudier när man vill 

få en djupare förstålelse av en händelse eller när vi vill beskriva vad som är utmärkande för en 

särskild plats till exempel en organisation. (Jacobsen, 2002, ss. 95-100) 

Vi kommer att genomföra denna undersökning utifrån studier av årsredovisningar, artiklar 

och litteratur samt via intervjuer. För att nå önskat resultat kommer vi att utföra en positivis-

tisk kvantitativ fallstudie med kvalitativa inslag och i detta avsnitt redogörs för de tankar och 

värderingar som legat till grund för våra val och vårt angreppssätt är av deduktivt slag.  
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3.4. Datainsamlingsmetod 

Datainsamling kan ske genom primär- eller sekundärdata. Fakta blir primär eller sekundär 

beroende på hur man använder den. (Artsberg, 2005) Ordet primär är ett latinskt ord som be-

tyder först och är sådana data som 

samlas in av undersökaren själv för 

särskilt undersökningens ändamål. 

Primärdata kan samlas in bland annat 

genom enkäter och intervjuer. Ordet 

sekundär betyder ”andre” och innebär 

att man använder sig av redan materi-

al som redan finns men insamlats i 

annat syfte.  

Eftersom tillgången till primärdata är 

svåråtkomlig och vi har begränsad tid 

att genomföra denna studie kommer 

har vi av praktiska orsaker valt att 

fokusera på att genomföra en skriv-

bordsundersökning i form av fallstu-

dier. Detta innebär att vi kommer att 

använda oss av sekundärdata i form av information som redan finns tillgängligt och samman-

ställt av andra. De sekundärdata vi kommer att använda oss av i vår uppsats består av relevant 

litteratur, artiklar, publicerad information framtagna av revisionsbyråer, årsredovisningar samt 

Internet.  

Vi kommer även att använda oss av semistrukturerade intervjuer med en frågemall bestående 

av frågor om redovisningsprinciper, men där följdfrågor kan förekomma. Vi är dock medvet-

na om att företagen har mycket lite tid att avsätta för studenter och är därför medvetna om att 

det kan bli svårt att få ta deras tid i anspråk. 

 

3.5. Urval 

Vi började med att genomföra en förstudie, vilket bestod av att söka efter information via lag-

texter, litteratur, artiklar och via Internet. Därefter vi fick idén att undersöka några av de störs-

ta bolagen på stockholmsbörsen. Detta för att uppsatsen inte ska bli allt för omfattande med 

den begränsade tid vi har till vårt förfogande.  

Vi valde tre av de fem största bolagen på Stockholmsbörsen. 

Tabell 2: OMX Stockholm den 19 februari 2008. 

Urval Marknadsandel 

Hennes & Mauritz 250.505.248.000 

Nordea Bank 242.840.839.225 

Telia Sonera 220.481.449.158 

Ericsson 208.714.580.941 

Volvo 134.200.719.575 

 

Eftersom vi avsåg att studera årsredovisningar från år 2002 till 2006 var vår initiala tanke att 

göra urvalet utifrån några av de bolag som var störst under samma perioder. Efter moget 

övervägande beslutade vi oss dock sedermera att utgå från dagens börsinformation. Anled-

Användbar information

Nyckeltal

Finansiella 
rapporter

Årsredovisning

Figur 2: Användbar information. (Egen bearbetning.) 
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ningarna till detta var många, men kanske främst att informationen inte fanns tillgänglig hos 

OMX och att aktuell information i detta sammanhang känns mer relevant än historisk infor-

mation. 

Eftersom företagen infört IFRS från år 2005 visade det sig i ett senare skede att en jämförelse 

av den tidsperiod vi valt inte lät sig göras. Vårt urval av studieobjekt påverkades dock inte av 

detta. 

3.6. Validitet  

I Jacobsen (2002) påpekar att undersökningar alltid ska försöka minimera problem som har att 

göra med validitet och reliabilitet. Validitet avser att mäta relevansen i ett sammanhang, dvs. 

rör frågan om huruvida en eller flera indikationer som utformats i syfte att mäta ett begrepp 

verkligen mäter just det begreppet (Bryman, 2002, s. 88). 

Begreppet används lite olika beroende på om studien har en kvalitativ eller kvantitativ ansats. 

Vid en kvantitativ ansats finns det fem olika sätt att bestämma validitet: 

 Ytvaliditet. 

 Samtidig validitet. 

 Predikat validitet. 

 Begreppsvaliditet.  

 Konvergent validitet.  

I vår undersökning använder vi oss av intervjufrågor som granskning för hur hög validiteten 

är. Därför är det viktigt att våra frågor överensstämmer med vår problematik och att respon-

denten har tillräckligt med kunskap inom det området som vi undersöker. På så sätt garanteras 

en god validitet i arbetet.  

 

3.7. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om pålitlighet, följdriktighet och överensstämmelse hos ett mått på ett 

begrepp (Bryman, 2002, s. 86). För att kunna ta ställning till om ett mått är reliabelt måste 

man ta ställning till tre viktiga faktorer:  

 Stabilitet. 

 Intern reliabilitet. 

 Interbedömarreliabilitet. 

Stabilitet, innebär att måttet över tid är tillräckligt stabilt, där man är övertygad om att resulta-

tet som gället ett visst urval inte varierar. Intern reliabilitet, handlar om viktiga indikationer, 

som utgör en skala eller ett index är pålitliga och följdriktiga, dvs. det kan vara frågor där re-

spondenten ska svara på en skala från ett till sju. Interbedömarreliabilitet, handlar om att göra 

subjektiva bedömningar. 

I vår undersökning har vi val att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket automa-

tiskt får till följd att reliabiliteten sjunker. Eftersom vi kommer att använda oss av samma frå-

geformulär till de olika respondenterna ökar det dock reliabilitet i vårt arbete något.   
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3.8. Objektivitet 

Det är viktigt att i en kvantitativ forskning att göra undersökningen så neutral och objektiv så 

möjligt, dvs.: ”Objektivitet, term som betecknar saklighet och opartiskhet, i motsats till sub-

jektivitet. Opartiskhet, t.ex. i en undersökning får forskaren inte påverka undersökningsresul-

taten. Eller i en nyhetssändning så får inte uppläsaren ge egna åsikter om inslaget eller på nå-

got sätt ändra den efter eget tycke”. (FAR FÖRLAG AB, 2008a) Idag är forskare medvetna 

om att det inte går att vara helt objektiva i sin forskning, därför är det av vikt att forskare blir 

medvetna och har kontroll över sina värderingar så att de inte påverkar undersökningen på 

något avgörande eller skevt sätt. (Bryman, 2002, s. 46) 

Vi kommer att genomföra vår undersökning på ett så objektivt sätt som möjligt, där vi dessut-

om belyser bristen på objektivitet där det kan förekomma.   

3.9. Kritik 

3.9.1. Kritisk granskning 

Det viktigaste redskapet i de kvalitativa inslagen i en forskning är forskaren själv. Forskarens 

engagemang och förhållande till respondenterna gör det svårt att uppnå objektivitet samt näst 

intill omöjligt för andra att replikera forskningen. Vidare kan någon med en annan förförståel-

se tolka datamaterialet annorlunda och få ett annat resultat.  

Eftersom man inte kan skatta tillförlitligheten i siffror på samma sätt som i kvantitativa studi-

er måste validitet och reliabilitet i de kvalitativa inslagen delvis värderas annorlunda än i helt 

kvantitativa studier. Studier blir bara användbara för andra om de är tillräckligt tillförlitliga 

och speglar verkligheten på ett tillförlitligt sätt.  

Validitet innebär att resultaten måste vara giltiga, det vill säga att det empiriska mått som an-

vänds mäter de teoretiska begrepp det är avsett att mäta. För att garantera hög validitet i vår 

studie kommer vi att följa en mall när vi jämför årsredovisningar. Vi kommer även att tillåta 

att respondenterna får utföra små språkliga korrigeringar om de så önskar eftersom detta inte 

kommer att påverka betydelsen av vad som sagts.  

Reliabilitet innebär att den valda metoden ska ge tillförlitliga resultat, det vill säga att den ska 

innehålla så små slumpmässiga fel som möjligt.(Lantz, 1993, s. 13) För att möjliggöra för 

andra att granska vår uppsats kritiskt ska vi löpande dokumentera de val vi gör i olika situa-

tioner.  

Vi är även medvetna om att urvalet för en studie av detta slag är något begränsat och att resul-

tatet inte kan anses vara allmängiltigt, utan endast gäller för de studerade företagen. 

3.9.2. Källkritik 

Det är viktigt att vara källkritisk vid all datainsamling, både av primär- som sekundärdata. Vi 

kommer att leta efter information i alla former och därefter bearbeta den information som vi 

finner mest relevant för vårt syfte. Det vi främst kommer att titta på för att avgöra om infor-

mationen är relevant eller ej och om den passar syftet med vår uppsats är vem som står bakom 

källan och när den är publicerad. På så sätt garanteras att vi använder oss av aktuell informa-

tion från trovärdiga källor.  

Vi kommer även att ta i beaktande att informationen i årsredovisningarna visserligen upprät-

tas i enlighet med god redovisningssed, men att informationen ändå kan vara vinklad enligt 

bolagens behag.  
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3.9.3. Metodkritik 

Något som kan kritiseras i vår studie är att vi använder oss av ett positivistiskt perspektiv med 

både en kvantitativ och kvalitativ fallstudie. Detta har vi tagit hänsyn till och gjort det medve-

tet för att bibehålla vår objektivitet. 

Sedan har vi med vårt kvalitativa inslag valt att göra intervjufrågor som skall besvaras av re-

spektive företag. Där vi först e-postat över frågorna för att respondenten skall kunna ta sig tid 

att besvara frågorna och eventuellt ta reda på information som han eller hon inte själv kan 

svara på. Nackdelen men att göra på detta vis är att frågorna kan vara känsliga att svara på. 

Respondenterna får visserligen gott om tid på sig att fundera över svaren på frågorna, men 

risken att respondenten svarar ”politiskt korrekt” och försöker framställa sig själv och företa-

get i så god dager som möjligt ökar med andra ord. 

Vid insamling av data har informationen som samlats in bedömts kritiskt för att rensa bort det 

som inte är relevant eller acceptabelt att använda.  
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Figur 3:Företagets intressenter. 
Källa: Ax (2005) 
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4. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för de teoribildningar som har särskild betydelse för resultatmätning 

och lönsamhet. Kapitlet behandlar intressentmodellen, earnings management och kreativ 

redovisning.   

4.1. Intressentmodellen 

Företag strävar efter att uppnå ett stabilt förhållande till sin omgivning, s.k. jämvikt. (Ax, 

2005) Varje företag har ett visst antal intressenter, t.ex. en grupp av individer, andra företag, 

stat och kommun som företaget i något avseende har relationer till.  

Det finns ett beroende förhållande mellan företaget och dess intressenter, dvs. företaget ses 

som beroende av in-

tressenterna och in-

tressenterna ses som 

beroende av företaget. 

En balans krävs mel-

lan företaget och in-

tressenterna mellan 

den insats som sker 

från intressenterna 

och den belöning som företaget lämnar tillbaka till intressenterna. Belöningen från företaget 

skall överstiga den insats som skett från intressenterna, eftersom detta är en av förutsättning-

arna för att vilja tillhöra företagets intressentgrupp.  

Ett av företagets mål är att intressenternas krav blir tillgodosedda, vilket kan sägas utgöra en 

kompromiss mellan intressenternas krav. En av företagsledningens mål är att finna en kom-

promiss där företagets måste göra avvägningar och prioriteringar mellan kraven, dvs. åstad-

kom en balans mellan intressenternas krav för att trygga företagets fortsatta drift och utveck-

ling.  

4.2. Nyckeltalsteorier 

Vi kan börja med att definiera vad ett nyckeltal är: ”Nyckeltal är ett sammanfattande nume-

riskt värde som syftar till att beskriva några förhållanden, verkliga eller overkliga, sanna eller 

osanna” (Caastasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008, s. 16). Nyckeltal fångar inte upp alla 

komplexa förhållanden och den mångskiftande verkligheten som en organisation består av. 

Exempel på nyckeltal kan vara enkla tal (mått) som soliditet, omsättning, genomsnittsålder, 

antal fel etc. 

Det finns fyra syften med nyckeltal: (Caastasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008, ss. 39-56) 

 Lärande. 

 Kontroll. 

 Belöning. 

 Mobilisering. 

Nyckeltal kan användas för lärande och analys. Ett av syftena med nyckeltalen är att läsa oss 

hur saker och ting hänger ihop, att se och acceptera samband mellan olika nyckeltal. Genom 

att hitta samband kan man lära sig styra sin verksamhet och hitta framgångsfaktorer. Det är 
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möjligt att ställa en diagnos på organisatoriska fenomen genom att flera kontrollnyckeltal re-

lateras till varandra. Relateras inte nyckeltalen till varandra sker heller inget lärande. 

Kontrollnyckeltal har den egenskapen att de alarmerar eller varnar om ett fenomen över- eller 

understiger ett visst intervall. Förutsättningen är att det finns en norm som går att jämföra med 

men också att man talar om vad som är bra eller dåligt. En jämförelse skulle då kunna vara 

mellan verkliga och budgeterade kostnader. Funktionen av kontrollnyckeltal bygger till stor 

del på den ekonomiska logiken att minimera kostnader för att hålla sig inom begränsningen. 

Kontrollnyckeltal utgör oftast en bas från vilken man kan plocka nyckeltal  till andra syften. 

Inom verksamhetsprocessen kan belöningen knytas till olika tidpunkter: styrning, handling 

eller resultat. Genom belöning av något som kan påverkas används mått som visar vart en 

handling leder. Verksamheten drivs, förändras och förbättras genom handlingen. Två av de 

vikigaste effekterna som en belöning kan ge är motivation och fokusering. Belöning kan även 

användas vid rekrytering eller för att få medarbetarna att stanna. Inom den offentliga sektorn 

är belöningens roll som styr- eller resultatmått marginell.  

Mobiliserande nyckeltal skulle kunna benämnas som antiintellektuella. De talar till våra käns-

lor, för att sedan frigöra resurser i organisationen och mobiliserar intresse till en ömsesidig 

fokusering som skall resultera i ett gemensamt mål. Det finns vissa mål som bestäms och följs 

upp med ett stort gemensamt intresse. Formuleringen skulle kunna uttryckas som: – ”vi ska 

bli bäst på…”. Något som är mycket viktigt är det gemensamma engagemanget och en mobi-

liserande process är det allra viktigaste. Ett kriterium för att få bättre värden på nyckeltalen är 

att det måste vara enkelt att förstå hur man kan förbättra värdena men också att det måste vara 

ett begränsat antal mobiliserade nyckeltal. 

4.3. Kreativ redovisning 

Ordet kreativ är ett positivt laddat ord som oftast tolkas som påhittighet och idérikedom. Men 

begreppet kreativ redovisning har i redovisningssammanhang såväl ett positivt som ett nega-

tivt syfte. Det positiva kan ta sig uttryck i utökad information till aktieägarna för att förbättra 

deras underlag för beslut om möjliga aktieplaceringar(Gandemo, 1990, ss. 97-98).
 
Det negati-

va syftet är att kreativiteten kan användas för att dölja en alltför negativ resultatutveckling. 

Kreativ redovisning är en bekymmersam företeelse då redovisningen håller sig inom ramen 

för lagar och regler, men där man medvetet tänjer på gränserna för att visa de siffror som före-

tagsledningen önskar.  

Kontentan av kreativ redovisning är företagen utnyttjar kryphål i befintliga regelverk eller 

hittar på redovisningsalternativ som lagstiftaren inte har reglerat (McBarnet & Whelan, 1999).
  

Syftet med kreativ redovisning är att vinkla företagets redovisning och resultat för att man 

uppfylla de förväntningar som finns på företaget.  

Alla företag använder sig mer eller mindre av kreativ redovisning. Anledningen till att ett fö-

retag väljer att manipulera sin redovisning är bland annat att rapportera högre vinster, större 

tillgångar, lägre skulder och högre eget kapital för att på så sätt förmedla en mer fördelaktig 

bild av företaget till intressenterna.  

Det finns många olika metoder för kreativ redovisning. Vilken metod ett företag väljer är be-

ror på vilken effekt i balansräkningen eller resultaträkningen ledningen avser att skapa. 

En av de vanligaste metoderna är vinstutjämning, där företag ökar resultatet under perioder 

där resultatet är för lågt och minska resultatet under perioder där resultatet är för högt. Företa-

get spar med andra ord vinster genom att underskatta dem under ett bra år för att sedan lösa 

upp dessa reserver för att öka vinster under sämre år (Schilit, 2002). 
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4.4. Earnings management 

Vinster hos ett företag är intressanta för många externa intressenter. För investerare och ana-

lytiker är det exempelvis intressant när de ska göra en bedömning av hur attraktiv en företags-

aktie är på marknaden.  

Earnings management kan definieras som en strategi som möjliggör för företagets ledning att 

styra företagets vinster. På så sätt tillfredsställer man de förväntningar som externa intressen-

ter har. Genom att välja vid vilken tidpunkt kostnader och intäkter ska redovisas vinklas före-

tagets resultat kan de på ett tillfredställande sätt påvisa en stabil och stigande resultatutveck-

ling. (Scott, 2003, s. 368)  

 

Det finns olika tekniker vid användning av earnings management. En av de vanligaste är att 

ha redovisningsprinciper som är så flexibla att företagen snabbt kan utnyttja denna flexibilitet 

till att redovisa ett önskat resultat. Ytterligare ett exempel på detta är att utnyttja möjligheten 

att göra en nedskrivning på en investering eller byta metod för avskrivningar mellan olika 

perioder. Om intäkter och kostnader redovisas felaktig handlar det dock om så kallad grov 

earnings management, vilket inte är förenligt med gällande lag.  

Denna strategi kan av naturliga skäl även användas av ledningen för att skydda sig själva då 

företaget av olika orsaker inte genererar ett önskvärt resultat. Genom att utnyttja metoden och 

exempelvis göra nedskrivningar när det av olika anledningar passar deras egna syften kan de 

redovisa ett bättre resultat än det i verkligheten är. Avsikten med detta är ofta rent personliga. 

Man vill helt enkelt försvara sina positioner och visa att rätt personer driver och förvaltar fö-

retaget. Genom att presentera en vinstutveckling till ägarna som är jämn och stabil ökar för-

troendet för ledningen, vilket garanterar deras fortlevnad på höga positioner inom företaget. 

Att ledningen har möjlighet att agera på detta sätt gentemot ägarna beror på att ledningen har 

tillgång till betydligt mer finansiell information i förhållande till ägarna. För att minska effek-

ten av denna informationsasymmetri har ägarna att förlita sig på företagets prestation i form 

av att de får utdelning för sitt aktieinnehav. Detta eftersom utdelning ofta uteslutande sker då 

verksamheten genererar positivt kassaflöde. Att ge utdelning på aktier även om verksamheten 

inte genererar ett positivt kassaflöde, endast i syfte att överkomma informationsasymmetrin är 

med andra ord mycket kostsamt. Eftersom detta tillvägagångssätt är ett så dyrt sätt för före-

tagsledningen att inge förtroende kan aktieägaren helt enkelt förutsätta att så inte sker. 

(Hamberg, 2004, s. 265f) 
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Figur 4: Olika tidpunkter då kostnader och intäkter kan redovisas. (Egen bearbetning.) 
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Tidigare forskning har visat att de vanligaste incitamenten för användning av denna strategi 

har varit att påverka aktiemarknaden, där man vinklar vinsterna till externa intressenters för-

väntningar. Detta har ofta påverkan på bonusprogram, där företagets vinster används som 

mått för vilken bonus som ska delas ut till personer i ledande ställning inom företaget. Ytterli-

gare ett incitament skulle vara fördelarna i kontraktsförhandlingar, där förtaget av naturliga 

skäl får en bättre position ett gott resultat kan visas upp i årsredovisningen. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara då företaget förhandlar om nya lån.  

4.5. Sammanfattning 

Det finns ett antal teorier för hur företagen ska utforma sina redovisningsprinciper för att nå 

det resultat de önskar. Detta resultat rapporteras sedan till företagets intressenter, och nyckel-

talen sammanställer informationen på olika sätt. 

Enligt intressentmodellen strävar företagen efter att uppnå ett stabilt förhållande till sin om-

givning. Det förkommer ett beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter, där 

intressenterna bidrar med något som sedan skall resultera i en belöning från företaget. 

Nyckeltal är en sammanfattning av ett numeriskt värde som syftat till att beskriva ett förhål-

lande, detta förhållande kan vara verkligt eller overkligt, sant eller osant. Syftet med en nyck-

eltalsanalys är lärande, kontroll, belöning och mobilisering. 

Den kreativa redovisningen har i redovisningssammanhang såväl ett positivs som negativs 

syfte. Det positiva syftet kan förekomma vid utökad information till aktieägare, för en förbätt-

ring vid beslutsfattande. Det negativa syftet är kreativiteten för att dölja en negativ resultatut-

veckling. Den kreativa redovisningen syftar till att vinkla företagets redovisning och resultat 

för att kunna uppfylla de förväntningar som intressenterna har på företaget. Vinstutjämning är 

en av de vanligare metoderna, där företaget ökar resultatet under den perioden som har ett 

dåligt resultat. 

Earnings management är en strategi där företagsledningen har möjlighet att styra företagets 

vinster. Genom att välja tidpunkt för när kostnader och intäkter ska redovisas kan företaget 

vinkla resultatet på ett mer tillfredställande sätt. En av de vanligaste metoderna är att ha flex-

ibla redovisningsprinciper som gör det möjligt för företaget att snabbt utnyttja denna till ett 

mer önskat resultat. Ledningen kan av naturliga skäl använda sig av denna strategi för att 

skydda sina positioner i företaget.  
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5. Jakten på nyckeltal 

I detta avsnitt inleder vi med en beskrivning över vår gropiga väg i arbetet och fortsätter med 

en beskrivning de företag och årsredovisningar vi studerat. 

Utrustade med fakta, metod och teorier gav vi oss iväg på en emirisk jakt efter det uppsats-

ämne vi siktat in oss mot – en analys av jämförelsestörande poster hos några av de största 

bolagen på Stockholmsbörsen. Likt tre musketörer trodde vi en kort stund att vi befann oss på 

en spikrak väg och att det empiriska arbetet skulle bli en rätt så enkel resa. Föga anade vi att 

vi egentligen hade en riktig kaninjakt på nyckeltal framför oss och att vägen var allt annat än 

spikrak. Anledningen till vår optimism låg till stor del på det faktum att vi hade tillgång till en 

så detaljerad vägbeskrivning för vår vidare färd. Vi hade ju gjort ett mycket digert förarbete i 

de tidigare avsnitten av denna skrift och därmed lagt en mycket god grund för det fortsatta 

arbetet. I vår värld var det självklart att det skulle gå att jämföra olika bolags ekonomiska si-

tuation, så som det är tänkt enligt IFRS intentioner. Vi kunde helt enkelt inte föreställa oss att 

det skulle kunna finnas så många gropar på den empiriska banan! För att garantera kvaliteten 

på vårt arbete hade vi valt att skapa två huvudspår där vi dels skulle utföra en egen analys och 

dels be om företagens syn på det hela via intervjuer. Här följer en kort beskrivning över de 

äventyr vi varit med om under vår resa genom nyckeltalens land! 

Lyckan över vår detaljerade karta, kunskapen så här långt i arbetet, varade som sagt inte länge 

och vi blev snart bryskt slungade ur vår villfarelse. Efter att ha granskat de olika årsredovis-

ningarna kunde vi konstatera att det fanns en brytpunkt år 2005, då företagen introducerade 

IFRS, och att årsredovisningarna innan 2005 inte var jämförbar med senare års presentationer. 

Dessutom redovisar företagen poster av jämförelsestörande karaktär på så skilda sätt att en 

analys helt enkelt inte låter sig göras. Anledningen till detta är att företagen betraktar jämfö-

relsestörande poster på helt skilda sätt. Detta kan åskådliggöras genom ett exempel på hur 

företagen ser på exempelvis en omorganisation: 

 De företag som ser omorganisation som något naturligt som sker kontinuerligt för att 

anpassa sig till tidens svängningar nämner omorganisationen mer eller mindre i förbi-

farten i den löpande texten och redovisar många gånger inte kostnaderna för detta. 

 De företag som ser omorganisation som något utöver den ordinarie verksamheten och 

betraktar denna typ av kostnader som något utav engångskaraktär redovisar däremot 

detta separat och har även speciellt anpassade nyckeltal där denna typ av kostnader är 

deducerade.   

Trots detta bakslag ville vi ändå fortsätta arbetet på samma spår. I detta initiala skede hade vi 

nämligen blivit ännu mer nyfikna på vilka nyckeltal företagen valt att redovisa och hur de valt 

att presentera dem. Fokus skulle med andra ord flyttas från att studera jämförelsestörande 

poster till studier av nyckeltal i allmänhet. Vår tanke var att jämföra vedertagna formler för 

nyckeltal med de formler företagen använt sig av och vilka beräkningar företagen gjort.  

Nu träffade vi på nästa grop i vägen, då det visade sig att vedertagna formler inte existerar. Vi 

hade förutsatt att formlerna skulle finnas beskrivna i något av alla de regelverk som existerar 

kring bokföring, redovisning eller revision, men efter grundliga genomgångar av dessa regel-

verk samt förfrågan till såväl FAR, som en auktoriserad revisor och vår handledare kunde vi 

konstatera att så inte är fallet (Adolphson, 2008). Vi blev hänvisade till amerikansk litteratur i 

redovisningsteori på tusentals sidor. Varifrån företagen hämtat sina formler framgår inte av 

deras årsredovisningar.  

Skam den som ger sig. Vi fortsatte enträget på samma linje och lyckades hitta en ny väg för 

att nå vårt mål. Trodde vi. Vi fick kontakt med företaget Bonanza (Bonanza Education AB, 
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2008), som har tagit fram en programvara avsedd att studera företagens ekonomiska situation. 

Programmet, Bonanza Graf, presenterar automatiskt företagets balans- och resultaträkning i 

överskådliga grafer, där även nyckeltal beräknas. Till vår stora glädje visade det sig att Bo-

nanza ville sponsra oss med såväl licenser som utbildning i programmet. Därmed trodde vi att 

vi äntligen hade hittat ett verktyg för att ta oss igenom även den empiriska delen av uppsatsen. 

Det visade sig dock efter mycket arbete att programmet brast på ett antal punkter och att vi 

helt enkelt inte kom vidare heller på detta spår. Det gick helt sonika inte att överföra informa-

tionen från företagens resultat- och balansräkningar till Bonanza Graf på ett korrekt sätt efter-

som företagen inte grupperat den ekonomiska informationen enligt mallen i programmet. 

Skillnaderna i resultaträkningarna var måttliga, medan differenserna i hur företaget presente-

rat balansräkningarna och hur siffrorna skulle matas in i programmet var så stora att det helt 

enkelt inte gick att lista ut vari skillnaderna låg. Vi såg med andra ord inte en lösning på pro-

blemet utan tvingades istället att se oss om efter ytterligare lösningar till problemet.  

Ett alternativ till att lösa problemet skulle kunna vara att använda Bonanzas tilläggsprogram 

UC OPEN, viket hämtar information om företag till Bonanza Graf via Upplysningscentralen. 

Av många orsaker gick inte heller detta att genomföra. Dels har vi inte en affärsmässig rela-

tion till företaget och är därmed inte behöriga att ta en kreditupplysning och dels har vi inom 

ramen för detta arbete inte ekonomiska möjligheter att använda oss av tjänsten.  

Förutom detta visade sig Bonanza Graf vara bristfälligt dokumenterat och hur exempelvis 

nyckeltalen beräknas framgår inte på något annat sätt än att tyda ur programmerarnas kod.  

Tyvärr visade det sig även att endast Ericsson valt att svara på våra frågor. TeliaSonera och 

Volvo har, av orsaker som är okända för oss, inte svarat.  
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5.1. Telia Sonera – Exkluderar engångsposter 

TeliaSonera (Årsredovisning, 2005; 2006) är det ledan-

de telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum 

med starka positioner inom mobil kommunikation i Eu-

rasien, Turkiet och Ryssland. TeliaSonera tillhandahål-

ler ett brett utbud av pålitliga, innovativa och användar-

vänliga tjänster för överföring och paketering av ljud, 

bild, data, information, transaktioner och underhållning. 

Majoriteten av TeliaSoneras verksamheter på hemma-

marknaderna är helägda. Utanför Norden och Baltikum 

erbjuder TeliaSonera mobiltjänster i Ka-

zakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Mol-

davien och, genom intressebolag, i Ryss-

land och Turkiet. TeliaSoneras abonne-

mangsbas uppgick vid slutet av 2006 till 

mer än 30 miljoner abonnemang i de majo-

ritetsägda verksamheterna och närmare 66 

miljoner i intressebolagen.  

Koncernen har 28 528 anställda och aktien 

är noterad på Stockholmsbörsen och på 

Helsingfors Börs. 

5.1.1. Årsredovisning 

TeliaSoneras koncernredovisning har upp-

rättats i enlighet med IFRS.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovis-

ningen, koncernredovisningen och bokfö-

ringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i TeliaSonera AB granskats 

av PricewaterhouseCoopers AB. I revisionsberättelsen specificeras även vilka sidor i doku-

mentet som utgör årsredovisning. 

Ordet ”Årsredovisning” står på första sidan i dokumentet och på en av de första sidorna skri-

ver man även att ”Denna årsredovisning är även tillgänglig på bolagets hemsida…” Här syftar 

man till hela dokumentet och inte endast till den del av dokumentet som utgör årsredovisning 

enligt revisorernas definition. 

5.1.2. Finansiella rapporter 

TeliaSonera presenterar den ekonomiska informationen på flera olika sätt. I koncernredovis-

ningen presenteras koncernens resultaträkningar (Figur 5) och balansräkningar (Figur 7) utan 

att någon typ av engångsposter exkluderats.  

Resultatet presenteras även i förvaltningsberättelsen, där uppställningen delvis skiljer sig från 

resultaträkningen. I slutet av denna tabell har man även lagt till nyckeltal i form av EBITDA 

före engångsposter och Rörelseresultat före engångsposter (Figur 6). Årets resultat benämns 

här som nettoresultat. 

5.1.3. Nyckeltal 

TeliaSonera presenterar flera olika typer av mått på lönsamhet, dels i den löpande texten och 

dels i översiktliga tabeller. Vissa mått presenteras före engångskostnader. 
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Under Året i korthet (Figur 8) listas sju för året viktiga punkter. Fem av sju punkter består av 

ekonomiska nyckeltal och två av dessa nyckeltal presenterats före engångsposter; EBITDA- 

marginal före engångsposter och Rörelseresultat före engångsposter.  

Under rubriken Tio år i sammandrag presenteras ett antal mått från de olika delarna i de fi-

nansiella rapporterna. Årets resultat benämns här som nettoresultat (Figur 9). 

Hur man beräknat de olika nyckeltalen förklaras i under rubriken Definitioner. (Figur 10)  

5.1.4. Jämförelsestörande poster 

TeliaSoneras koncernredovisning är upprättad enligt IFRS. I årsredovisningarna nämner man 

inget om jämförelsestörande poster, men däremot utesluter man poster av engångskaraktär ur 

vissa lönsamhetsmått. Så här lyder TeliaSoneras egen definition av engångsposter: 

”Engångsposter utgörs av kapitalvinster/-förluster, kostnader för avveckling av verksamhet, kostnader för 

övertalig personal samt ej aktiverade kostnader i samband med samgåendet med Sonera under 2002. Som en-

gångsposter redovisas, med verkan från den 1 januari 2003, kapitalvinster/-förluster, nedskrivningar, omstruk-

tureringsprogram och liknande endast om de per enskild transaktion uppgår till mer än 100 MSEK. Jämförelse-

perioderna har ej omräknats.” 

De mått som presenteras före engångsposter är: 

 Rörelseresultat före engångsposter 

 EBITDA- marginal före engångsposter 

 EBITDA före engångsposter 

 Nettoresultat före engångsposter 

TeliaSonera har i sina årsredovisningar skrivit om engångsposter på fler ställen, dels i den 

löpande texten och dels i en specifikation. Dessa siffror skiljer sig åt och man har inte rappor-

terat samma siffror på de olika ställena i samma dokument( Tabell 3). De fem senaste åren har 

9 577 MSEK kategoriserats som engångskostnader enligt den löpande texten och således inte 

rapporterats i ovan nämna nyckeltal.  

Tabell 3: Engångsposter 2002-2006 
Källa: TeliaSoneras årsredovisningar(2002)(2003)(2004)(2005)(2006) 

Engångsposter (MSEK) 2006 2005 2004 2003 2002 Totalt 

Enligt texten i ÅR -1 262 -2 558 -2 066 -1 691 -2 000 -9 577 

Enligt specifikation -1 079 -2 558 683 -1 713 -  

5.1.5. Intervju 

TeliaSonera har inte svarat på våra frågor.  

5.1.6. Övrigt 

Ett av de huvudsakliga måtten som presenteras genomgående i årsredovisningen är EBITDA 

före engångsposter. Enligt TeliaSoneras ledning är detta mått ofta använt i telekombranschen 

och därmed intressant för analytiker, investerare och andra aktörer. EBITDA före engångs-

poster ska ge en djupare förståelse av TeliaSoneras resultatutveckling över tiden. 

I en fotnot på sidan 77 i årsredovisningen för år 2006 anges att EBITDA före engångsposter 

inte ska uppfattas som ett alternativ till rörelseresultat eller kassaflöde från löpande verksam-

het, att det inte kan jämföras med andra likalydande begrepp hos andra företag och att det inte 

förutspår möjliga framtida resultat. 
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5.2. Ericsson – Fokus på kassaflöden 

Ericsson (Årsredovisning, 2005; 2006) grundades 

1878 och är en ledande leverantör av kommunika-

tionsnät med tillhörande tjänster och av teknikplatt-

formar för mobiltelefoner. Genom företagets joint 

venture med SonyEricsson är de också en av de le-

dande leverantörerna av mobiltelefoner. Företagets 

erfarenhet av att bygga nät i fler än 175 länder ger 

dem unika insikter om både kunder och användare 

och deras breda portfölj av telekomlösningar och 

patent ger dem betydande konkurrensfördelar. Till-

sammans med sina kunder och samar-

betspartners strävar Ericsson mot att 

vidga gränserna för telekommunikation 

till fördel för alla överallt. 

5.2.1. Årsredovisning 

Ericssons koncernredovisning har upp-

rättats i enlighet med IFRS.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredo-

visningen, koncernredovisningen och 

bokföringen samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning i Tele-

fonaktiebolaget LM Ericsson granskats 

av PricewaterhouseCoopers AB. 

I revisionsberättelsen specificeras även 

vilka sidor i dokumentet som utgör års-

redovisning. 

Ordet ”Årsredovisning” står på första sidan i dokumentet och innehållsförteckningen rubrice-

ras även med ”Årsredovisning”. Här syftar man till hela dokumentet och inte endast till den 

del av dokumentet som utgör årsredovisning enligt revisorernas definition.  

5.2.2. Finansiella rapporter 

Ericsson presenterar den ekonomiska informationen på flera olika sätt. I koncernredovisning-

en presenteras koncernens resultaträkningar (Figur 12) och balansräkningar (Figur 14) utan att 

någon typ av engångsposter eller poster av jämförelsestörande karaktär exkluderats.  

I förvaltningsberättelsen anger man att bolagets resultat har legat i linje med de finansiella 

målen. De tre mål som uppfyllts beskrivs i en punktlista, medan det fjärde målet, som inte är 

uppfyllt, presenteras i ett normalt stycke nedanför punktlistan. (Figur 13) I detta avsnitt har 

man valt att presentera koncernens resultat efter finansiella poster, vilket är 9,5 miljarder hög-

re än årets resultat. 

5.2.3. Nyckeltal 

Finansiella nyckeltal presenteras genom hela årsredovisningen på många olika sätt. Ericsson 

har även sammanställt nyckeltal i en överskådlig tabell, där sex olika nyckeltal presenteras. 

Inget av talen exkluderar någon typ av kostnader. (Figur 15) 
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I Femårsöversikten presenteras delvis samma mått som i tabellen över finansiella nyckeltal, 

dessutom har man lagt till finansnetto. Inte heller här exkluderas någon typ av kostnader. 

(Figur 16) 

5.2.4. Jämförelsestörande poster 

Ericsson skriver i sin årsredovisning att redovisningsmetoderna och redovisningsprinciperna 

som bokslutet bygger på är svåra och komplicerade och att de bygger på subjektiva bedöm-

ningar. Med andra antaganden och förutsättningar hade de redovisade resultaten blivit annor-

lunda. 

Ericsson har valt att inte exkludera några jämförelsestörande poster ur lönsamhetsmåtten eller 

nyckeltalen. Förvärv av bolag på 17,6 miljarder SEK har dock förklarats och uteslutits då kas-

saflödesanalysen beskrivs. 

Ett antal händelser skulle ha kunnat anses vara jämförelsestörande, men Ericsson ser inte des-

sa kostnader som något av engångskaraktär – utan som något de måste göra löpande för att 

möta marknadens behov och förändringar i omvärlden. Exempel på dessa är förvärv av bolag, 

omorganisationer, forskning och utveckling och valutahantering och man anger många gånger 

inte exakt hur mycket detta kostat bolaget. 

Ericsson har betydande transaktionsvolymer i andra valutor än SEK och har hanterat de valu-

tarisker som uppstår genom en rad kurssäkringsåtgärder. 

5.2.5. Intervju med ansvarig för extern redovisning 

Eva-Britt är ansvarig för extern redovisning på Ericsson. Hon valde att svara på våra semi-

strukturerade frågor via e-post (Allenius, 2008). Nedan följer en sammanställning av dessa 

frågor. 

Eva-Britt anser att årsredovisningen för noterade bolag i allmänhet tenderar att bli mer svår-

förståelig för den inte helt insatte läsaren. Mottagare av den finansiella delen av årsredovis-

ningen är, för Ericssons del, främst analytiker och investerare och inte till så stor del den 

”vanlige” aktieägaren. Vidare menar Eva-Britt att frågan när det gäller företagens möjligheter 

att redovisa önskat resultat är fel ställd och att Ericsson följer ett regelverk, IFRS, där de job-

bar hårt med att alla dotterbolag redovisar enhetligt i enlighet med dessa redovisningsdirektiv.  

Eva-Britt upplever inte att företag i allmänhet tenderar att tänja på gränserna i sättet att beräk-

na finansiella nyckeltal och menar att det är viktigt att ge en god förståelse för alla typer av 

finansiella transaktioner och händelser som markant påverkat resultat, balans och kassaflöde. 

Hon ser bara fördelar med att följa regelverket och att uppmärksamma de händelser och trans-

aktioner vi specifikt frågade om: 

 Valutakursförändringar. 

 Försäljningar av betydande anläggningstillgångar eller verksamhetsgrenar. 

 Ändrade värderingsprinciper eller bedömningar vid upprättande av bokslutet. 

 Rättelser av fel i tidigare bokslut. 

 Förändringar och omstruktureringar av verksamheter etc. 

 Övriga händelser. 

Ingen av dessa händelser påverkar rapporteringen av nyckeltal.  

Processen för att ta fram årsredovisningen startar på sensommaren och avslutas i april/maj. 

Avdelningen för Investor Relations, IR, ansvarar för att ta fram all finansiell information i den 

externa årsredovisningen. I och med införandet av IFRS utökades kraven på den externa re-

dovisningen, vilket har påverkat processen, dock inte valet av vilka nyckeltal som ska presen-
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teras i årsredovisningen. Nyckeltalen, vilka ska spegla verksamheten, är desamma från år till 

år och baseras på kvartalsrapporteringen.  

Ansvarig inom finansenheten beslutar om hur formlerna ska se ut. Ericsson och dess revisorer 

har inte haft olika åsikter angående vilka nyckeltal, händelser och transaktioner som ska upp-

märksammas och vi vilket sätt detta ska ske. 

5.2.6. Övrigt 

Ericsson ett negativt kassaflöde, men beskriver samtidigt att kassaflödet i själva verket är 

mycket hälsosamt om större förvärv/avyttringar exkluderas. Nettokassan vid årets slut var 

40,7 miljarder SEK, vilket uppmärksammas på olika sätt genom årsredovisningen. 

De förvärv/avyttringar som exkluderas i tolkningen av kassaflödesanalysen har dock inte 

överförts till nyckeltalsanalysen och inga nyckeltal exkluderar dessa kostnader. 

   



 JAKTEN PÅ NYCKELTAL 

 Årsredovisningen - jakten på nyckeltal 

 36 (64) 

5.3. Volvo – Specialbehandlar Financial Services 

Volvokoncernen (Årsredovisning, 2005; 2006) är en av 

världens ledande leverantörer av transportlösningar 

med produkter som lastbilar, bussar, anläggningsma-

skiner etc. Volvo tillhandahåller även finansiella tjäns-

ter till sina kunder. Koncernen har cirka 83 000 anställ-

da, produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning 

i omkring 180 länder. 

Aktien är noterad på Stockholmsbörsen och på NAS-

DAQ i USA. 

5.3.1. Årsredovisning 

Volvos koncernredovisning har sedan år 

2005 upprättats i enlighet med IFRS.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovis-

ningen, koncernredovisningen och bokfö-

ringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i AB Volvo grans-

kats av PricewaterhouseCoopers AB. I 

revisionsberättelsen specificeras även vilka 

sidor i dokumentet som utgör årsredovis-

ning och koncernredovisning. 

Ordet ”Årsredovisning” står inte på första 

sidan i dokumentet men ingenstans i do-

kumentet beskriver man att årsredovis-

ningen endast utgör en del av dokumentet.  

5.3.2. Finansiella rapporter 

Den ekonomiska information som återfinns i Volvos årsredovisning innehåller uppgifter som 

ska spegla ledningens nuvarande uppfattning avseende vissa framtida händelser och möjliga 

resultat. 

Volvo presenterar flera olika typer av mått på lönsamhet i sin årsredovisning och man särskil-

jer Financial services på olika sätt. Dels redovisas Financial services på olika sätt med och 

utan kapitalandelsmetoden genom hela dokumentet. Dels exkluderar man Financial services 

ur ett antal nyckeltal.  

Koncernens resultaträkningar (Figur 18) och balansräkningar (Figur 20) presenteras i kon-

cernredovisningen. Man uppvisar en funktionsindelad resultaträkning där man valt att redovi-

sa resultatet utan att ta hänsyn till några jämförelsestörande poster eller kostnader och intäkter 

av engångskaraktär. Under rubriken Resultatutveckling (Figur 19) presenteras däremot en 

resultaträkning där vissa poster redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Årets redovisade resul-

tat skiljer sig inte åt i det två resultaträkningarna, men däremot varierar en del poster i resul-

taträkningen mellan de två metoderna. Vad kapitalandelsmetoden är och vad som skiljer de 

två resultaträkningarna åt beskrivs inte i årsredovisningen.  
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5.3.3. Nyckeltal 

Volvo har i sin årsredovisning presenterat koncernens nyckeltal på olika detaljeringsnivåer. 

Nyckeltalen presenteras dels överskådligt i en tabell (Figur 21), dels i den löpande texten och 

dels i tabeller för de olika delarna av koncernen. 

Under rubriken Årsöversikt presenteras tretton nyckeltal (Figur 21). Tabellen visar hur nyck-

eltalen förändrats över åren. Här har man valt att inte exkludera någon typ av kostnader.  

5.3.4. Jämförelsestörande poster  

Volvokoncernens årsredovisning är upprättad enligt IFRS. I årsredovisningen redovisas inga 

nyckeltal exklusive jämförelsestörande poster. Man specificerar dock olika typer av kostnader 

som skulle kunna betraktas som jämförelsestörande under rubrikerna: 

 Valutakursförändringar. 

 Omstruktureringar. 

 Försäljningar av anläggningstillgångar.  

 Förändringar av struktur. 

Andra poster som skulle kunna ses som jämförelsestörande är att Volvo lagt ner betydande 

investeringar på forskning och utveckling och sedan länge satsat mycket på genomförandet av 

omfattande produktförnyelser, produktionssystem och på att etablera sig på nya marknader. 

Även om jämförelsestörande poster inte tydliggörs i nyckeltal och tabeller har man i noterna 

konstaterat att vissa intäkter och kostnader är temporära. I aktiestatistiken har man presenterat 

EBIT- multipeln exklusive jämförelsestörande poster. Dessa data återfinns dock inte i Volvos 

översikt över nyckeltal och definieras inte heller i listan över nyckeltal. Formeln återfinns 

istället som en not till tabellen. (Volvokoncernen, 2006, s. 158) 

5.3.5. Intervju 

Volvo har inte svarat på våra frågor. 

5.3.6. Övrigt 

Volvo särredovisar Financial services genom att exkludera dem ur ett antal nyckeltal och att 

beräkna deras finansiella rapporter med och utan kapitalandelsmetoden. Terminologin är in-

konsekvent och man använder sig exempelvis av olika termer trots att man menar en och 

samma sak. Ett exempel på detta är att soliditet benämns som andel eget kapital i listan över 

nyckeltal. 
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5.4. Sammanfattning 

Skillnaderna mellan nyckeltalen i de olika årsredovisningarna skiljer sig åt på flera punkter, 

vilket visas i den översiktliga sammanställningen. (Tabell 4) I denna positivistiska kvantitati-

va undersökning har vi inte försökt tolka om de siffror företagen rubricerat som nyckeltal per 

definition kan anses vara nyckeltal eller ej, utan nöjt oss med att objektivt konstatera vilka 

beräkningar som tagits upp.  

För det första finns skillnader i vilka beräkningar de olika företagen rubricerat som nyck-

eltal. Ett exempel på detta är ”Resultat efter finansiella poster”, vilket Volvo rubricerar som 

ett nyckeltal, men motsvarande post saknas för TeliaSonera. Anledningen till detta är att Teli-

aSonera inte rubricerat denna beräkning under ”Nyckeltal”, utan under ”Resultaträkningar”. 

För det andra finns skillnader i vilka nyckeltal som presenteras. Tillsammans har de tre 

företagen presenterat 60 olika nyckeltal. 2 av dessa nyckeltal presenteras av samtliga företag i 

vår undersökning. Att notera här är att endast TeliaSonera och Ericsson presenterar nyckelta-

let ”Soliditet”. Volvo skriver visserligen om ”Soliditet” genom hela dokumentet och beskriver 

även formeln under rubriken ”Definitioner”. Då man benämnt det för ”Andel eget kapital” i 

listan över nyckeltal har vi dock valt att inte ta med det med i listan. Detta eftersom det skulle 

strida mot vår positivistiska syn, där vi inte ska tolka information utan endast återge vad som 

faktiskt presenteras. 

För det tredje finns skillnader i vad man exkluderar ur vissa nyckeltal. I nyckeltalen har 

TeliaSonera exempelvis exkluderat engångsposter och Volvo har exkluderat Financial Servi-

ces, omvärdering av aktien och minoritetsintressen. 

För det fjärde finns skillnader i terminologi. Gemensamt för samtliga företag i vår under-

sökning är att de använder sig av benämningen ”Årsredovisning” för hela dokumentet. Revi-

sorerna å andra sidan använder ordet ”Årsredovisning” endast för vissa delar av dokumentet 

och kallar istället hela dokumentet för ”detta dokument” i sin revisionsberättelse. De olika 

bolagen har även använt sig av olika ord för samma sak i sina årsredovisningar. Medan Teli-

aSonera använder sig av begreppet ”Räntabilitet” benämner Ericsson och Volvo samma term 

för ”Avkastning”.  

För det femte är det skillnader i definitionen av formler och företagen beräknar ett och 

samma nyckeltal på skilda sätt.  
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6. Analys 

I detta avsnitt analyserar vi det empiriska materialet och relaterar det till uppsatsens tidigare 

kapitel - Fakta, Teori och tidigare forskning samt Metod. 

 

Frågan vi vill besvara genom denna studie är om den ekonomiska informationen som tre av 

de fem största koncernerna på Stockholmsbörsen ger ut är jämförbar och om vi kan lita på 

deras nyckeltal. 

Huvudsyftet med denna studie är att öka förståelsen av nyckeltal i årsredovisningen. V har 

framför allt fokuserat arbetet på att granska om nyckeltalen som de olika företagen uppvisar 

är jämförbara. Detta eftersom jämförbarhet är huvudsyftet med införandet av IAS/IFRS.  

I arbetet med analysen har vi bearbetat delar ur de olika avsnitt som tidigare behandlats i detta 

arbete. Fakta och teorier har således på ett metodiskt sätt knutits ihop med empirin för att på 

så sätt analyseras så att en giltig slutsats kan genereras. 

6.1. Årsredovisning 

I vår studie har vi kommit fram till att det första steget för att information kan anses vara jäm-

förbar är att vissa grundläggande krav uppnåtts. Enligt vår mening kan information inte vara 

jämförbar om den inte har sina kvalitativa egenskaper på plats. Jämförbarheten försvåras även 

då företagen inte utformat redovisningen på samma sätt och använt sig av olika redovisnings-

principer. 

Vår syn på de kvalitativa egenskaperna 

Vi anser inte att nyckeltalen i de finansiella rapporterna är kvalitativa, eftersom kriterierna 

inte uppfylls. De nyckeltal vi studerat är inte begripliga för användaren eftersom stora skill-

nader finns mellan företagens sätt att presentera dessa. Det är även, enligt vår mening, svårt 

att uttala sig om huruvida nyckeltalen är tillförlitliga eller ej. Nyckeltalen utvisar visserligen 

vad som görs gällande, men eftersom formlerna skiljer sig åt i så stor utsträckning kan det inte 

anses att den utvisar vad som rimligen kan antas att den utvisar. Ett konkret exempel vi hittat 

är hur företagen definierat ”Soliditet”. Här använder man sig av samma term, medan formeln 

för denna beräknas på vitt skilda sätt. 

Vidare anser vi att kriteriet för relevans brister i vissa avseenden. Visserligen är informatio-

nen relevant vid en jämförelse inom ett och samma företag, men vid en jämförelse mellan 

olika bolag är den inte relevant eftersom skillnaderna mellan de olika bolagen är så stor. 

Vi anser att företagen har utnyttjat det stora utrymme som finns att själva tolka redovisnings-

rekommendationerna och på så sätt vinkla sina finansiella rapporter i önskad riktning. Re-

kommendationerna är med andra ord svårtolkade och kan vara till nackdel för intressenterna, 

som använder dessa som beslutsunderlag. Således har vi inte funnit att redovisningen kan 

anses vara neutral eftersom den anpassas efter vad som ser bra ut för företaget.  

Konsekvensen av detta är, enligt vårt sätt att se det, att informationen mellan de olika företa-

gen inte är jämförbar. 

Problem

Frågeställning

Faktainsamling

Analys

Slutsats
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Vår syn på redovisningens utformning 

Vi anser inte att principen om överskådlighet uppfylls fullt ut. Dels har företagen stora möj-

ligheter att välja vilket resultat de vill redovisa och dels finns stora skillnader i presentationen 

av nyckeltal. De årsredovisningar vi tagit del av har varit svåra att förstå även för oss som 

studerar företagsekonomi. Företagen har en tendens att blanda olika typer av information på 

ett sätt som försvårar för intressenterna att få en tydlig bild av företaget. Ren marknadsföring 

blandas med finansiell information på ett sätt som försvårar förståelsen.  

Ett konkret exempel på hur företagen marknadsför sig själva även i den finansiella delen av 

årsredovisningen är hur de använder sig av psykologiska trix då de presenterar viss finansiell 

information. Ericsson har exempelvis presenterat hur de uppnått fyra finansiella mål under 

rubriken Resultat under finansiella mål (Figur 13). Här betonas de tre mål som uppfyllts i en 

punktlista medan det fjärde målet, som inte uppfyllts, beskrivs i den löpande texten nedanför 

punktlistan.  

I vår studie har vi inte funnit något samband mellan vilka nyckeltal de olika företagen valt att 

presentera. Detta tyder enligt vår tolkning på att någon egentlig praxis inom området inte exi-

sterar och företagen kan således anses följa god redovisningssed. 

Företagen bör, enligt vår mening, utveckla informationen i årsredovisningarna. Genom att 

utveckla informationen i de finansiella rapporterna skulle en tydligare och mer rättvisande 

bild av företagets ställning framtona. Detta skulle således ge ett bättre beslutsunderlag till 

användarna.  

6.2. Finansiella rapporter 

Genom våra undersökningar av företagens årsredovisningar har vi uppmärksammat att en 

jämförelse mellan de olika företagen av olika anledningar är svår att göra. IFRS har endast 

minimikrav för hur resultat- och balansräkningar ska presenteras och dessa krav är inte for-

mulerade på ett sätt som bidrar till jämförbarhet. Även om samtliga företag i vår undersök-

ning använt sig av en funktionsindelad resultaträkning skiljer sig uppställningen på en detalje-

rad nivå åt i väsentlig grad mellan de olika bolagen. Intressenter med olika informationsbehov 

har med andra ord begränsad möjlighet att själv beräkna sina nyckeltal utifrån de formler som 

definieras i övriga bolag. 

Vi tror att jämförbarheten mellan de finansiella rapporterna skulle bli mer jämförbara om ett 

minimikrav stipulerades av IAS/IFRS.  

I detta arbete har vi konstaterat att företagen ser väldigt olika på kostnader av jämförelsestö-

rande karaktär.  
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6.3. Nyckeltal 

Nyckeltalen sammanfattar företagets ekonomiska läge på ett lättförståeligt sätt och måste där-

för anses vara en mycket viktig del av intressenternas beslutsprocess.  

Vi har under arbetets gång kunna konstatera företagen presenterar en hel uppsjö av olika typer 

av nyckeltal som beräknar olika typer av ekonomisk information i alla tänkbara varianter på 

otaliga sätt. Vi har sammanställt vilka nyckeltal de olika företagen valt att presentera (Tabell 

4) och har kunnat konstatera att det inte råder enighet, utan att företagen valt att presentera 

helt olika nyckeltal. I vår översikt existerar det exempelvis fem olika typer av mått på avkast-

ning.  

Att IFRS inte definierar nyckeltal ser vi som en stor brist i målet att uppnå jämförbarhet mel-

lan företag och mellan år. I och med införandet av IFRS ska jämförbarheten mellan företag ha 

ökat. Vi anser dock att målet inte uppnåtts fullt ut. Bland annat anser vi att jämförbarheten 

brister i:  

 Vilka beräkningar de olika företagen rubricerat som nyckeltal. 

 Skillnader mellan vilka formler som presenterats. 

 Vad man exkluderat ur vissa nyckeltal. 

 Skillnader i terminologi. 

 Skillnader i definitioner av formler.  

 Företagens möjligheter att redovisa önskat resultat. 

Det finns tydliga skillnader mellan de tre företagens finansiella rapporter, vilket blir mycket 

märkbart vid en sammanställning av nyckeltalen. Skillnaderna medför att värderingen mellan 

de olika företagen skiljer sig åt, vilket inte kan anses vara i enlighet med kravet på neutralitet.  

Skillnader mellan vilka formler som presenterats är stora. Av de totalt 56 nyckeltal som de 

tre företagen presenterar totalt är det endast tre som är gemensamma och nio som presenteras 

av fler än ett företag.  

Företagens möjligheter att redovisa önskat resultat är många. Företagen har stora möjlighe-

ter att presentera det resultat de själva önskar. Genom att använda sig av exempelvis kreativ 

redovisning eller earnings management kan man påverka poster i de olika delarna av de finan-

siella rapporterna märkbart. Att dessutom exkludera jämförelsestörande poster ökar dessa 

möjligheter ytterligare. 

Skillnader i terminologi gör det svårare att förstå vad som avses. I årsredovisningarna an-

vänds olika benämningar på samma sak, vilket försämrar jämförbarheten. (Tabell 5) 

Företagen benämner och upplyser exempelvis om jämförelsestörande poster på vitt skilda sätt. 

Volvo och Ericsson har valt att inte specificera dessa poster i sina nyckeltal eftersom de ser 

det som en del av verksamheten medan TeliaSonera valt att exkludera dem ur vissa nyckeltal. 

Detta har sammantaget medfört svårigheter för oss att göra de jämförelser vi hade trott att vi 

skulle kunna genomföra. 

Skillnader i definitioner av formler försvårar jämförbarheten. Även om samtliga företag tyd-

ligt beskriver hur formlerna för nyckeltalen ser ut och hur de beräknas anges inte någon källa 

för varifrån formlerna hämtats.  

För att informationen ska bli jämförbar mellan olika företag och år är det lämpligt att IFRS 

utvecklas. Med ett tydligare regelverk för vilka nyckeltal som ska presenteras och hur dessa 

ska beräknas skulle förutsättningarna för jämförbarheten radikalt öka. 
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6.4. Förslag till vidare forskning 

Idéer till nya forskningsfrågor har vuxit fram i takt med arbetet med denna uppsats. Samtidigt 

som vi fått ökad förståelse för ämnesområdet har vi blivit mer nyfikna på ämnet och föreslår 

därför en studie av en större mängd företag. Dessa studier skulle vara intressanta med en rad 

olika urval. Ett förslag är att ett år jämföra svenska företag inom en och samma bransch. Ett 

annat förslag är att jämföra olika företag inom en och samma bransch, men i olika länder, där 

samtliga följer IFRS. Ytterligare ett förslag är att jämföra några branscher mot varandra. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel redogör vi för de slutdiskussioner vi haft utifrån analysen. Därefter besvarar vi 

uppsatsens frågeställning. 

Efter arbetet med denna uppsats, där vi på ett metodiskt sätt knutit ihop fakta, teori och empiri 

har vi efter noggrann analys kommit fram till ett svar på vår frågeställning. Vi anser inte att 

den ekonomiska information som tre av de fem största företagen på Stockholmsbörsen ger ut i 

sina årsredovisningar är jämförbar, så som det är tänkt enligt syftet med IFRS. 

Sammanfattningsvis bygger vår slut-

sats på följande iakttagelser. IFRS har 

som syfte att den ekonomiska infor-

mationen mellan företag ska vara 

jämförbar. Trots detta anges endast ett 

övergripande krav på hur de finansiel-

la rapporterna ska se ut och hur nyck-

eltal ska presenteras nämns inte alls. 

Eftersom årsredovisningen består av 

en så stor mängd ekonomisk informa-

tion, anser vi att den bör sammanstäl-

las i form av likartade nyckeltal, vil-

ket inte sker idag.  

I vår studie har vi konstaterat att företagen presenterar nyckeltal på så skilda sätt att en jämfö-

relse inte låter sig göras. Informationen kan, enligt vår mening, inte anses vara användbar. 

Dessa skillnader har vi funnit: 

 Skillnader i vilka beräkningar som rubriceras som nyckeltal. 

 Skillnader i vilka nyckeltal som presenteras. 

 Skillnader i vad man exkluderar ur vissa nyckeltal. 

 Skillnader i terminologi. 

 Skillnader i definitionen av formler. 

Av de 60 nyckeltal vi analyserat benämns två på samma sätt av de olika företagen, men här 

skiljer sig definitionen i det fall de finns beskrivna. 

Även om formlerna skulle standardiseras så att de i sig är jämförbara mellan olika bolagen 

anser vi att det finns en större problematik bakom detta i form av vilka redovisningsprinciper 

de olika företagen tillämpar.  

Då företagen använder sig av olika teorier, exempelvis kreativ redovisning och earnings ma-

nagement, för att redovisa ett önskat resultat ser vi dock inte att problemet med jämförbarhet 

skulle försvinna med hjälp av standardiserade nyckeltal. 
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8. Kritisk granskning av vår undersökning 

I detta kapitel ska vi kritiskt granska de källor vi använt oss av, samt vår valda metod. 

Validiteten i vår undersökning hade kunnat öka med ett större antal intervjuer. Vi hade även 

kunnat intervjua användare av de finansiella rapporterna, för att på så sätt få en fördjupad bild 

över hur de finansiella rapporterna används vid en bedömning av företaget.  

Vi är medvetna om att resultatet av vår undersökning inte är generaliserbart. Detta var inte 

heller syftet med undersökningen där vi endast ville undersöka ett specifikt fall. Resultaten är 

däremot replikerbara, eftersom vi utgått från tryckt information. 

Syfte med intervjuer var att få en bättre bild av varför man valt att utforma årsredovisningen 

på ett visst sätt, samt att få svar på frågor som varit otydliga i årsredovisningarna. Eftersom vi 

inte har fått svar från Volvo och Telia har vi svårt att göra några jämförelser i hur företagen 

ser på sina finansiella rapporter. 

De svar vi fått från den respondent som valde att svara på våra frågor kan inte anses vara ob-

jektiva eftersom då hon är anställd av företaget och således står i beroendeställning. En annan 

brist med denna intervju är att den inte skett personligen, utan via e-post, och att hon haft sto-

ra möjligheter att tänka igenom sina svar. Eftersom vi inte varit närvarande vid intervjun har 

vi inte heller haft möjlighet att ställa spontana följdfrågor.  

Den information vi samlat in i form av årsredovisningar, böcker och annan information upp-

skattar vi vara av hög tillförlitlighet för genomförandet av vår undersökning. Vi har inga skäl 

att anta att dessa källor är felaktiga på något sätt. 
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga: Intervju 

10.1.1. Brev till respondenter 
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10.1.2. Intervjumall 
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10.2. Bilaga: TeliaSonera 

10.2.1. Koncernens resultaträkningar 

 

Figur 5: TeliaSonera - Koncernens resultaträkningar. 
Källa: TeliaSonera (2006). 

 

Figur 6: TeliaSonera - Förvaltningsberättelse/Resultat. 
Källa: TeliaSonera (2006). 
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10.2.2. Koncernens balansräkningar 

 

Figur 7: TeliaSonera - Koncernens balansräkningar. 
Källa: TeliaSonera (2006). 
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10.2.3. Nyckeltal 

 

Figur 8: TeliaSonera. Året i korthet/Nyckeltal. 
Källa: TeliaSonera (2006) 

 
Figur 9: TeliaSonera – Tio år i sammandrag/Nyckeltal. 
Källa: TeliaSonera (2006). (Rörelseresultat före engångsposter saknas i denna tabell.)  
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10.2.4. Definitioner 

 

Figur 10: TeliaSonera – Definitioner. 
Källa: TeliaSonera (2006). 
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10.2.5. Engångsposter 

 

Figur 11: TeliaSonera – Engångsposter. 
Källa: TeliaSonera (2006). 
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10.3. Bilaga: Ericsson 

10.3.1. Koncernens resultaträkningar 

 

Figur 12: Ericsson - Koncernens resultaträkningar. 
Källa: Ericsson (2006). 

 

Figur 13: Ericsson - Resultat i förhållande till finansiella mål.  
Källa: Ericsson (2006). 
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10.3.2. Koncernens balansräkningar 

 

Figur 14: Ericsson - Koncernens balansräkningar. 
Källa: Ericsson (2006). 
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10.3.3. Nyckeltal 

 

Figur 15: Ericsson – Nyckeltal. 
Källa: Ericsson (2006). 
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Figur 16: Ericsson – Femårsöversikt. 
Källa: Ericsson (2006). 
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10.3.4. Definitioner 

 

Figur 17: Ericsson – Definitioner. 
Källa: Ericsson (2006). 
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10.4. Bilaga: Volvo 

10.4.1. Koncernens resultaträkningar 

 

Figur 18: Volvo - Koncernens resultaträkningar.  
Källa: Volvokoncernen (2006). 

 

 

Figur 19: Volvo - Resultatutveckling/Koncernens resultaträkningar.  
Källa: Volvokoncernen (2006). 
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10.4.2. Koncernens balansräkningar 

 

Figur 20: Volvo - Koncernens balansräkningar.  
Källa: Volvokoncernen (2006). 
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10.4.3. Nyckeltal 

 

Figur 21: Volvo – Nyckeltal. 
Källa: Volvokoncernen (2006). 

 

Figur 22: Volvo – Volvokoncernen 2006/Nyckeltal. 
Källa: Volvokoncernen (2006). 
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10.4.4. Definitioner 

 

Figur 23: Volvo – Definitioner. 
Källa: Volvokoncernen (2006). 
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10.5. Bilaga: Nyckeltal – Översikt 

Tabell 4: Nyckeltal - Översikt (Egen bearbetning) 
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10.6. Bilaga: Skillnader mellan nyckeltal 

Tabell 5: Skillnader i terminologi. Fler ord med samma betydelse (Egen bearbetning.) 

 

Tabell 6: Skillnader i formler. (Egen bearbetning.) 

 

 


