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Sammanfattning

Årsredovisningen är den viktigaste ekonomiska rapporten ett företag producerar. Den

innehåller förutom den lagstadgade delen även i många fall frivillig information. Vår uppsats

behandlar den frivilliga informationen i årsredovisningen. Syftet med vår uppsats är att

förklara varför företag väljer att ta med viss information. I den teoretiska referensramen hittar

vi teorier som styrker varför företag väljer att ta med frivillig information.

Beslutsanvändbarhetssynsättet behandlar den information en investerare behöver för att kunna

ta adekvata beslut. Agentteorin behandlar om aktieägarna kan lita på informationen då den

inte är granskad av någon oberoende part. Vidare behandlar intressentteorin att när

intressenterna förväntar sig olika information kommer aktieägarna få sitt behov tillfredställt

bäst. Enligt legitimitetsteorin kommer företag att ge information för att leva upp till

samhällets förväntningar. Dessutom presenteras tidigare forskning om varför företag väljer att

ge ut frivillig information. Vi har i denna uppsats gjort en kvalitativ undersökning i form av

intervjuer med nyckelpersoner på tre svenska noterade företag för att få fram relevant

information om uppsatsens syfte. Vår teori och empiri ledde bland annat fram till följande

slutsatser. Anledningen till att företag lämnar frivillig information är främst för att ge

aktieägarna den information de behöver och efterfrågar. Visserligen har företagen fler

intressenter, dock anses aktiemarknaden vara den viktigaste gruppen. Vidare har vi kommit

fram till att den främsta anledningen varför företag lämnar frivillig information är i

marknadsföringssyfte, företagen anser att den har väger tyngre än övriga reklambroschyrer.

Företagen väljer själva vilken frivillig information som tas med vilket leder till att

informationen inte är objektiv.
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1. Inledning

I inledningsavsnittet presenteras bakgrundsfakta till vår frågeställning. Detta för att läsaren

lättare skall kunna sätta sig in i uppsatsens syfte, samtidigt som vi hoppas på att

informationen väcker intresse hos läsaren.

1.1. Bakgrund

Vi lever idag i ett informationssamhälle. Företag producerar väldigt mycket information

genom hemsidor, ekonomiska rapporter, kommunikéer, reklam med mera. Allting leder fram

till den bild företaget vill ge allmänheten. (Haskel, 2000) Den viktigaste ekonomiska

rapporten är enligt Haskel (2000) årsredovisningen, vilken alla aktiebolag måste lämna varje

år enligt årsredovisningslagen (FAR, 2007). Den skall enligt årsredovisningslagen bestå av en

balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse och i vissa fall även en

finansieringsanalys (även kallad kassaflödesanalys) (FAR, 2007).

Årsredovisningen har funnits sedan 1600-talet. I Sverige kom de första redovisningslagarna i

mitten av 1800-talet. Sedan 1910 har aktiebolagslagen haft regler gällande årsredovisningens

balans- och resultaträkning. Lönnqvist (1997) har kommit fram till att från början var det

bakomliggande syftet med årsredovisningen att politiker ville ge företagets olika intressenter

skydd mot snedvriden och i vissa fall otillräcklig information. För att skydda intressenterna

mot detta måste årsredovisningen enligt årsredovisningslagen skrivas under av en oberoende

kvalificerad revisor, men det gäller bara den lagstadgade delen av årsredovisningen (FAR,

2007).

Enligt Haskel (2000) innehåller även de större företagens1 årsredovisningar en stor del

frivillig information till exempel information om verksamheten, företagets marknad och dess

medarbetare. Denna information krävs för att intressenterna skall få en bättre helhetsbild av

företaget. Den frivilliga informationen består oftast av VD har ordet, företagets affärsidé, mål,

1 Med större företag menar vi de företag som uppfyller två av följande krav; 50 miljoner i omsättning, 25

miljoner i balansomslutning och 50 anställda
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strategier, företagets verksamhet, styrelsen, miljöredovisning, personal, flerårsöversikt och

aktieinformation.

Årsredovisningens syfte är enligt Smith (2000) att förmedla information om företagets

ekonomi till dess olika intressenter. De olika intressenterna kan enligt Smith (2000) vara

ägare, långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda, stat och kommun. De olika

intressenterna efterfrågar olika mycket information. Ägarna intar enligt Smith (2000) en

särställning bland intressenterna och behöver informationen som underlag när de skall ta

beslut om att köpa, placera eller sälja aktier i ett företag. Ett annat användningsområde är

enligt Artsberg (2005) när ett beslut skall tas på årsstämman om styrelsen skall beviljas

ansvarsfrihet eller inte. Detta gäller endast i företag där dess ledning och ägare är olika

individer, vilket vanligtvis gäller större företag.

Den frivilliga informationen kan delas in i olika delar. Om ett företag börjar lämna

information som uppskattas av årsredovisningens intressenter kommer andra företag att ta

efter och själva lämna samma information. Företagen kommer att öka sin frivilliga

information så länge det bidrar till något mervärde för företaget. (Haskel, 2000)

Risken med detta är om årsredovisningen blir ett marknadsföringsredskap kommer företagen

att minska ner på sin negativa information (Gröjer, 2002). Företagen vill enligt

legitimitetsteorin, visa att de uppfyller de krav som ställs i fråga om socialt ansvarstagande,

samt att de uppfyller de krav på etik och moral som samhället ställer och kommer därmed

lämna information för att bevisa det (Deegan & Unerman, 2006).

Det är kostsamt att ta fram relevant information, det tar tid och resurser i anspråk från

företagets övriga verksamhet, dessutom vill företagen inte ge ut information som kan tänkas

avslöja företagshemligheter för konkurrenter. Den frivilliga informationen är ofta skriven på

ett lättillgängligt sätt till skillnad från den lagstadgade informationen där det krävs av

intressenten att denne kan de termer som är vanligt förekommande inom

redovisningsbranschen. (Artsberg, 2005)
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1.2. Problemformulering

Problemet med frivillig, ej lagreglerad information är att företaget själva står som avsändare

och att den inte är granskad av någon utomstående oberoende part som den lagstadgade delen.

 Varför, i hur stor utsträckning samt vilken frivillig information tar svenska

börsnoterade företag med i sin årsredovisning?

1.3. Syfte

Syftet med denna uppsats är att försöka förklara varför företag lämnar frivillig information, i

hur stor utsträckning detta sker samt vilken typ av information företagen väljer att ge.
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2. Teoretisk referensram

Teoriavsnittet behandlar de ekonomiska teorier som ligger till grund för vårt analysavsnitt.

Avsnittet innehåller även tidigare forskning som är aktuell för vår frågeställning.

2.1. Teorier

2.1.1 Beslutsanvändbarhetssynsättet

Den här teorin inriktar sig på kapitalmarknaden och investeraren. För att investeraren ska

kunna ta ett effektivt beslut i fråga om att köpa, sälja eller behålla aktier behöver denne

information för att kunna jämföra olika investeringsalternativ. (Artsberg, 2005)

Den frivilliga informationen används av investerarna när den påverkar företagets ekonomiska

ställning och resultat. Enligt beslutsanvändbarhetssynsättet ska den information som

presenteras i företagens årsredovisningar vara relevant och tillförlitlig.

Redovisningsinformation är relevant när den påverkar människors handlingar. Det vill säga

hade personen i fråga tagit ett annat beslut om informationen varit känd? (Artsberg, 2005)

Om användaren vet att informationen kan vara missvisande minskar det läsarens nytta för

informationen och den blir mindre relevant. Vad innebär det då att information är tillförlitlig?

Informationen får inte vara fel eller vinklad på ett sätt som förvränger bilden av företaget.

Företagsledningen måste göra val mellan hur viktig informationen är och hur dyrt det är att ta

fram den. (Artsberg, 2005)

Vilka är det då som är intresserade av informationen? Det finns väldigt många studier gjorda

på hur årsredovisningens publicerande påverkar aktiekursen och de flesta studier mynnar ut i

två slutsatser. Aktiepriset påverkas inte nämnvärt dock ökar omsättningen på företagets aktier.

Anledningen till detta är att marknaden redan tagit hänsyn till den information

årsredovisningen ger. Årsredovisningen blir därmed mer ett marknadsföringsinstrument och

företag lägger ner mycket pengar på den frivilliga informationen för att uppnå detta syfte.

(Gröjer, 2002).
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2.1.2. Positiv redovisningsteori och agentteorin

Positiv redovisningsteori är en teori vars syfte är att förklara och förutspå vilken

redovisningsprincip olika företag väljer att använda sig av. Positiv redovisningsteori

koncentrerar sig på relationer mellan olika intressenter. Ett exempel på detta är i större företag

där ägare och företagsledning normalt inte är samma individer. I dessa fall måste ägarna

delegera beslutsansvaret till företagsledningen och effektivitetsförlust kan uppstå, det kallas

agentteorin. (Deegan & Unerman, 2006)

Agentteorin beskriver hur principalen (ägaren) utformar kontrakt för att förmå agenten

(företagsledningen) att agera på ett sätt som är i principalens intresse. Principalen kan dock

inte vara säker på att agenten agerar efter principalens intresse. (Deegan & Unerman, 2006)

Positiv redovisningsteori har individens egenintresse i fokus, den bygger på att individen är

egoist, opportunist och nyttomaximerande. Förutsatt att det är företagsledningen som tar fram

årsredovisningen, både den lagstadgade delen och den frivilliga delen. Då menar positiv

redovisningsteori att ägarna kommer vilja att den granskas av en oberoende part. Om

årsredovisningen inte granskas av en utomstående part kommer ledningen att framställa sig

själva i så god dager som möjligt. (Deegan & Unerman, 2006)

2.1.3. Intressentteorin

Enligt Deegan och Unerman (2006) beskriver intressentteorin ett företags relation med sina

intressenter. Ett företags intressenter består utav en rad olika användare (Artsberg, 2005).

Enligt Artsberg (2005) och Smith (2000) har ett företags användare följande

informationsbehov.

Användare Informationsbehov

Investerare Tar beslut om att köpa, sälja eller behålla aktierna

För att bedöma ett företags alla tänkbara framtidsscenarion

Långivare Bedömer kreditrisken och vill veta vad VD eller företagsledning

har för framtidsprognos för företagen
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Leverantörer & kunder Vill veta att företaget finns kvar inom en framtid då dessa ofta har

ett långsiktigt intresse i företaget

Vill veta att företaget inte har några likvidationsproblem på kort

sikt

Konkurrenter Vill veta om olika segment eller länder är lönsamma

I det här fallet vill företagen helst inte avslöja för mycket

Används som ”benchmarking”

Anställda Behöver veta om företaget är lönsamt och stabilt

Även ett marknadsföringsverktyg mot framtida anställda

Stat & kommun Använder informationen som underlag för beskattning och torde

således inte vara så intresserade av den frivilliga informationen

Intressentteorin är en teori som liksom legitimitetsteorin föreställer företaget som om det vore

en del av ett större socialt system. Men till skillnad från legitimitetsteorin anser

intressentteorin att det finns olika sociala kontrakt med de olika intressenterna, och därmed

förväntar sig de olika grupperna olika information. Vidare är rapporteringen ansvarsdriven

och inte efterfrågestyrd. Det vill säga att företagets intressenter har rätt att få veta hur hela

företaget är organiserat. (Deegan & Unerman, 2006)

Vidare menar Deegan och Unerman (2006) att samhällets och de olika intressenternas

förväntningar på företagets informationsgivning påverkar vad företaget väljer att publicera.

Men då företagen inte kan vända sig till de olika grupperna med olika information kommer de

mäktigaste intressenterna att få sitt informationsbehov tillfredsställt bäst.

“…social responsibility activities are useful in developing and maintaining

satisfactory relationships with stockholders, creditors, and political bodies.

Developing a corporate reputation as being socially responsible through

performing and disclosing social responsibility activities is part of a strategy for

managing stakeholder relationships.” (Roberts, 1992, s. 599)

Det vill säga att all information en företagsledning släpper är en medveten strategi vars syfte

är att påverka företagets viktigaste intressenter (Roberts, 1992). Enligt Deegan och Unerman

(2006) räcker det inte bara med vad utan även vid vilken tidpunkt denna information släpps,

allt görs med syfte att gynna företaget.
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2.1.4. Legitimitetsteorin

Legitimitet innebär i allmänhet en överensstämmelse mellan företagets värderingar och

rådande värderingar i det samhälle som företaget verkar i. Om det uppkommer en skillnad är

det ett hot mot företagets legitimitet. Vidare är legitimitetsteorin, till skillnad från

intressentteorin, riktad mer till samhället i stort än till dess intressenter. Om det visar sig att

företaget inte lever upp till vad samhället kräver kan detta bli dyrt för dem i form av höjda

skatter, att konsumenter inte köper företagets produkter och liknande situationer. Det är

anledningen till att företag kommer att göra vad som krävs för att uppfattas som ett legitimt

företag. (Deegan & Unerman, 2006)

Vidare har Deegan och Unerman (2006) listat tre olika sätt för företag att legitimera sina

handlingar.

1) Anpassa företagets prestation, mål och metod för att möta samhällets förväntningar

2) Kommunicera för att ändra samhällets förväntningar

3) Identifieras med värderingar som gäller frivillig redovisning och vara en symbol

för en viss frivillig redovisning samt bli identifierad för att vara en organisation

med stark legitimitet

Det är företag som saknar legitimitet som sätter igång olika legitimerande handlingar.

Företagsledningar har börjat inse att lönsamheten kan drabbas negativt till följd av att företag

hamnar i legitimitetsproblem. Det innebär att företag med mindre bra miljöredovisning

kommer att satsa mycket på personalredovisning för att få bort fokus från vad som är negativt.

(Deegan & Unerman, 2006)



8

2.2. Tidigare forskning

2.2.1. Forskning om intressentteorin

Roberts (1992) menar att ett samhälle som förväntar sig att alla organisationer ska visa

intresse för sociala mål kommer att straffa de företag som inte uppfyller det. På åttiotalet

gjordes många studier om hur den frivilliga informationen påverkar ett företags värde, de har

visat både positiva och negativa effekter (Roberts, 1992).

Betydelsen av att möta kraven från samhället gällande socialt ansvarstagande är underordnat

företagets krav på att nå de ekonomiska målen, då det påverkar företagets fortlevnad.

Företagets ekonomiska prestationer har en direkt påverkan på företagets finansiella

möjligheter att ha bra samhällsansvarstagande aktiviteter då frivillig information kostar

pengar. Resultatet blir, allt annat lika gällande intressentpåverkan och strategi att företag

kommer producera mer samhällsansvarstagande aktiviteter och information vid bättre resultat.

(Roberts, 1992)

2.2.2. Motiv för utökad frivillig information

Det finns enligt Healy och Palepu (2001) sex olika anledningar och motiv för företag att ge

frivillig information.

Det första motivet Healy och Palepu (2001) anger är att vid kapitalmarknadstransaktioner2 är

det viktigt att företaget uppfattas på ett trovärdigt sätt av investerare och potentiella

investerare. Det innebär att företagsledare som i förväg vet att de skall göra dessa typer av

kapitalmarknadsaffärer har incitament att ge ut frivillig information för att minska

informationsgapet mellan marknaden och ledningen. På så sätt minskar företagets kostnad vid

extern finansiering. Det finns enligt Healy och Palepu (2001) flera studier som bevisar att

företag i behov av nytt kapital ger ut mer frivillig information. Dock får man inte glömma bort

att när företag behöver nytt kapital i form av nyemissioner eller lån finns det många andra

bakomliggande faktorer som i sin tur har påverkan på den frivilliga informationsgivningen,

2 Kapitalmarknadstransaktioner är till exempel nyemission, lån av finansinstitut, förvärv av bolag och liknande.
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vilka är svåra att mäta. Även Leuz och Verrecchia (2000) anser att företagens

kapitalkostnader minskar när företag väljer att ta med mer frivillig information. Företag som

fokuserar på att förbättra sin frivilliga information drar till sig investerares uppmärksamhet.

Resultatet kan bli att företagen upplever lägre kapitalkostnader och mer effektiva priser på

sina aktier.

Enligt Petersen och Plenborg (2006) betraktar företag det fördelaktigt att ge ut mer frivillig

information till investerare och analytiker genom årsredovisningen. Enligt Copeland och

Galai (1983) kan för lite frivillig information leda till att likviditeten i företagens aktier

sjunker och företag med en dålig likviditet måste för att locka till sig investerare sälja aktierna

till underpris. Enligt Diamond och Verrechia (1991) är det mer troligt att företagen reducerar

informationsasymmetrin genom att ge ut mer information och dra till sig många investerare,

vilket minskar företagens kostnader att anskaffa nytt kapital.

Det andra motivet Healy och Palepu (2001) anger är att företagsstyrelser och aktieägare håller

den verkställande direktören och övrig ledning ansvarig för företagets aktiekurs. Frivillig

informationsteori antar att företagsledningen riskerar att förlora sina jobb om aktiekursen är

dålig och företaget är olönsamt. Ledningen använder sig utav informationsgivning för att

minska risken att företaget blir undervärderat eller för att förklara varför företaget är olönsamt

en viss period.

Det tredje motivet Healy och Palepu (2001) anger om varför företag lämnar frivillig

information är när företagen använder sig av optionsprogram eller bonus till ledning och

anställda som är kopplad till aktiekurs. Dessa olika kompensationer gör att företagsledare av

flera olika skäl vill öka sin frivilliga information. Först och främst har företagsledare som vill

handla med sina aktier en anledning att öka den frivilliga informationen för att undvika

insider-handelsregler och öka likviditeten för företagets aktier. Vidare vill ledningen lämna

frivillig information för att undvika att företaget blir undervärderat på grund av

informationsasymmetri. När företaget är korrekt värderat på aktiemarknaden minskar

kostnaden vid nyrekrytering av personal, då aktiekompensation tenderar att vara ett bra

alternativ istället för pengar i företag som är korrekt värderade. Av dessa orsaker nämnda

ovan kan man utgå ifrån att företag som i stor utsträckning använder sig av aktiekompensation

tenderar att lämna mer frivillig information. (Healy & Palepu, 2001)
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Det fjärde motivet Healy och Palepu (2001) anger är risken att bli stämd av aktieägare. Denna

risk kan ha två olika följder på företagsledares motiv att lämna frivillig information. Risken

att aktieägare vidtar rättsliga åtgärder mot företagsledare för att dessa lämnat ofullständig och

oriktig information vid fel tillfällen, leder till att företagsledare tenderar att öka den frivilliga

informationen. Medan risken att hamna i en rättstvist minskar företagsledarens incitament att

ge information om framtidsutsikter. Företagsledare är rädda att marknaden inte ser skillnad på

felbedömda framtidsutsikter som inträffat utanför företagets kontroll eller avsiktliga fel och

vinklingar av företaget.

Det femte motivet Healy och Palepu (2001) anger är att företagsledare har incitament att ge

frivillig information om framtidsutsikter för att visa vilken roll de anser sig ha som

företagsledare. Detta är viktigt då ett företags värde kan öka enbart av att företagsledaren har

förtroende hos aktieägarna. Men enligt Healy och Palepu (2001) finns det ytterst lite

forskning om detta.

Det sjätte och sista motiv Healy och Palepu (2001) anger är att många forskare anser att

företagens incitament att lämna information även påverkas av vilken typ av information som

potentiellt skulle kunna skada företagens konkurrenskraft. Det leder till att företagen inte

väljer att lämna viss information trots att det kan innebära att företagets kostnad för att

anskaffa nytt kapital ökar. Här skiljer man mellan om företaget har konkurrenter på

marknaden, om företaget riskerar att nya konkurrenter kommer in på marknaden eller om

företaget konkurrerar enbart på pris eller kvalitet. Fokus ligger på att undersöka vilka

ekonomiska krafter som tvingar fram fullständig frivillig information och lägger ingen vikt

vid informationsasymmetrin mellan företagets olika intressenter.

Studier visar att den frivilliga informationen ökar över tid, det bevisar Petersen och Plenborg

(2006) i sin studie där de kom fram till att den frivilliga informationen ökade med 40 % i

Danmark under perioden 1997-2000. (Petersen & Plenborg, 2006)

Enligt en undersökning om skillnaderna mellan dansk och amerikansk frivillig information,

skiljer sig ägarförhållandena i USA och Danmark åt. I Danmark är det betydligt vanligare att

en viss ägare innehar mer än 50 % av ett företags aktier. Det är något som påverkar företagens

val av information till utomstående. Aktieägare i danska företag har större möjlighet att få

information på annat sätt och företagsledningen är därmed mindre benägen att lämna ut
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frivillig information. Följaktligen kan det innebära att den frivilliga informationen inte är lika

utvecklad i Danmark som den är i USA. (Petersen & Plenborg, 2006)

Healy, Hutton och Palepu (1999) gjorde en undersökning där de tittade på om företag som

ökade sin frivilliga information gynnades utav det. De kom fram till att mer information leder

till tillväxt i aktielikviditeten, högre aktieavkastning, prestigefyllt ägandeskap och positiva

analytiker. De lade även märke till att företag som bytte till en internationell reglering

generellt upplevde en mindre skillnad mellan köp och säljkurs på dess aktier och en högre

omsättning av aktien.

Enligt Petersen och Plenborg (2006) kan kvalitativ information i vissa fall ge investerarna en

bättre förståelse av företagets utmärkande egenskaper. Vidare kom de fram till att den bästa

frivilliga informationen företagen kan ge är förknippad med information angående

marknadsstrategi, konkurrens och produkter.

2.3. Sammanfattning av teorin

Beslutsanvändbarhetssynsättet inriktar sig framförallt på kapitalmarknaden och investeraren

och den information en investerare behöver för att kunna jämföra olika investeringsalternativ.

Enligt denna teori ska informationen som presenteras vara tillförlitlig och relevant. Dessutom

är det så att om användaren vet att informationen kan vara snedvriden minskar dess nytta och

informationen blir mindre betydelsefull. Den viktiga frågan är om intressenten hade tagit ett

annat beslut om viss information funnits. (Artsberg, 2005)

Under rubriken positiv redovisningsteori och agentteori tar vi upp att om den frivilliga

informationen inte granskas av en oberoende part utan företaget står som avsändare, hur säkra

är då ägarna på att informationen är rättvisande. (Deegan & Unerman, 2006)

Intressentteorin handlar framförallt om att det finns ett socialt kontrakt mellan de olika

intressenterna och att olika intressenter förväntar sig olika information (Artsberg, 2005;

Smith, 2000). Intressenternas olika förväntningar påverkar vilken information företaget väljer

att lämna, när det är svårt att tillgodose samtliga intressenters behov kommer den viktigaste
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intressenten att få sitt behov tillfredställt bäst (Deegan & Unerman, 2006). All information

som ledningen väljer att ge ut är en medveten strategi för att påverka företagets viktigaste

intressenter. Dock är det så att företagets främsta mål är fortlevnad, samhällsansvarstagande

aktiviteter är i många fall kostsamt vilket innebär att företag kommer att producera mer

frivillig information vid bättre resultat. (Roberts, 1992)

Legitimitetsteorin menar att om det uppkommer en skillnad mellan företagets och samhällets

gängse värderingar är detta ett hot mot företagets legitimitet. Därför kommer företag att göra

vad som krävs för att uppfattas som ett legitimt företag med allt vad det innebär gällande att

ge ut frivillig information. (Deegan & Unerman, 2006)

Enligt Healy och Palepu (2001) finns det flera anledningar till varför man ger ut frivillig

information. En utav dessa är då företaget vill vända sig till nya intressenter och kreditgivare.

Det är viktigt att företaget uppfattas på ett trovärdigt sätt utav utomstående, marknadens

förtroende för företaget ökar om de har tillgång till information. Ett annat motiv är att

aktieägarna anser att den verkställande direktören och övrig ledning skall hållas ansvariga för

hur det går för företaget. Ytterligare ett motiv är då företag använder sig av

aktiekompensation, de är då mer sannolika att lämna frivillig information för att minska

risken att företagets aktier blir undervärderade.

Petersen och Plenborg (2006) beskriver att den frivilliga information företag ger ut i sin

årsredovisning ökar över tiden. De menar att den kvalitativa informationen kan ge

intressenterna en bättre bild av företaget. Storleken på företaget och antalet utomstående

intressenter påverkar till viss del hur mycket frivillig information företag väljer att ta med.

Företag med få utomstående intressenter lyckas förmedla tillräckligt med information till sina

ägare på annat sätt, ytterligare information kan vara överflödig.
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3. Metod

Metodavsnittet beskriver hur vi har gått tillväga under uppsatsens gång. Framförallt hur vi

har samlat in informationen, vilka val vi har valt att göra, utifrån vilken teori vi har jobbat.

Samtidigt så beskrivs vår åsikt om arbetets validitet och reliabilitet samt metodkritik.

3.1. Tillvägagångssätt

Vi har i denna uppsats gjort en kvalitativ undersökning där vi har tittat närmare på tre olika

företag samt den frivilliga information de valt att ta med i sin årsredovisning. Vi använde

företagens årsredovisningar från 2006 och 2006/07 som underlag för intervjuerna. Med

utgångspunkt från informationen vi fick i de olika årsredovisningarna tog vi fram en

intervjuguide. Efter det genomfördes intervjuer med nyckelpersoner på företagen, för att ta

reda på hur de ser på sin årsredovisning, vilken information de väljer att ta med och varför en

viss information tas med i årsredovisningen?

Vi har i denna uppsats utgått från teorin, där vi försökt skaffa oss information inom ämnet för

att sedan ta fram en bra och relevant frågeställning. Genom att skaffa oss mer information om

årsredovisningar bestämde vi oss för att titta på den frivilliga informationen i

årsredovisningen. Det är en stor del i många årsredovisningar samtidigt som den inte är

lagstadgad, vilket innebär att den kan skilja sig åt mellan olika företag.

3.2. Datainsamling

Den kvalitativa delen i vår uppsats består av intervjuer med årsredovisningsansvariga på

Hemtex, 2Entertain och Nilörngruppen. Intervjuerna gav oss svar på vilken frivillig

information företagen väljer att ta med, hur informationen förändrats över tiden och i vilken

utsträckning den anses påverka företagets nuvarande och potentiella intressenter. Vi valde

börsnoterade företag för att undersökningen skulle vara så tillförlitlig och trovärdig som

möjligt. Anledningen till det är enligt Haskel (2000) att noterade företag har fler utomstående
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intressenter än privata och ger därmed ut mer frivillig information. Vi kunde härmed lättare

jämföra företagen då ägarstrukturen är ganska lik.

Enligt Jacobsen (2002) finns det vid en öppen intervju möjlighet för respondenten att prata

direkt med undersökaren. Uppgiftslämnaren får i en sådan intervju uttrycka sig i ord precis

hur mycket han vill om de olika ämnen som förekom i intervjun. Man har i den öppna

intervjun även en möjlighet att ställa följdfrågor om någon fråga eller något påstående är

oklart. Efter att ha valt ut företag tog vi kontakt med dem och sökte den person som var mest

involverad i utformandet av årsredovisningen och dess frivilliga information. Vi fick

möjlighet att presentera oss och presentera vårt arbete. Efter att ha pratat med de olika

personerna och kommit överens om en personlig intervju skickade vi ut en intervjuguide.

Respondenterna fick då möjlighet att förbereda sig och ta reda på svaren på frågorna om de

inte besatt kunskapen. Alla tre intervjuerna spelades in, vilket gjorde att vi under själva

intervjun kunde lyssna på vad intervjupersonerna hade att säga och föra en normal

konversation med följdfrågor, utan att behöva anteckna allt för mycket. Efter intervjuerna

skrevs en kort sammanfattning, denna skickade vi med e-post till respondenterna. Det gav

dem en möjlighet att läsa igenom svaren och tycka till om det var något vi hade missuppfattat

under intervjun.

3.3. Metodproblem och kritik

3.3.1. Validitet

Validitet innebär enligt Jacobsen (2002) att vi mäter det vi avser att mäta och att det uppfattas

som relevant. Det skall vidare kunna antas att ett litet stickprov gäller för många.

För att kunna besvara frågeställningen i denna uppsats valde vi en kvalitativ metod. Det är i

sådana undersökningar svårt att avgöra hur många företag som skall tas med i studien för att

det skall anses vara tillräckligt (Jacobsen, 2002). Vi har därför i denna studie inte i förväg

bestämt antalet företag som vi ska titta på utan vi försökte lägga gränsen där vi såg att ett nytt

företag enbart tillförde en marginell skillnad och inte bidrog tillräckligt mycket till vår

undersökning. Den kvalitativa delen i uppsatsen i form av intervjuer ger validitet åt

undersökningen. Vi ville genom intervjuerna få svar på vad som påverkar vilken frivillig
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information företagen väljer att ta med. För att inte styra respondenten bestod intervjuguiden

av öppna frågor, vilket gav utrymme för personliga åsikter och tankar. Intervjuguiden

utformades för att kunna besvara syftet med uppsatsen.

3.3.2. Reliabilitet

Reliabilitet innebär enligt Jacobsen (2002) att det vi mäter måste vara tillförlitligt samt att vi

måste vara säkra på att rätt mätinstrument används. Ett oberoende stickprov bör ge ungefär

samma resultat oavsett vem som utför undersökningen.

I vår undersökning har vi skapat så hög trovärdighet som möjligt genom att de

årsredovisningar vi tog fram enbart var från börsnoterade företag. Vi satte däremot vissa

restriktioner vid urvalet. Ett var att företagen skulle ligga i sydvästra delen av landet, för att ha

möjlighet att genomföra personliga intervjuer med alla företag. Framförallt för att skapa högre

trovärdighet i undersökningen då det inte rekommenderas att blanda personliga intervjuer och

telefonintervjuer (Jacobsen, 2002). Att vi enbart valde att ta med företag från sydvästra

Sverige kan däremot innebära att dessa företag har ett speciellt företagsklimat vilket kan göra

att undersökningen inte är applicerbar i hela landet. För att öka reliabiliteten ytterligare och

undvika omedveten påverkan av respondentens svar medverkade alltid båda författarna under

intervjuerna. Respondenten kan få olika mycket förtroende för intervjuaren, vilket kan leda

till att svaren vi fick var olika utförliga eller ärliga.

3.3.3. Metodkritik

Jacobsen (2002) menar att det inte finns något bestämt antal intervjuer som är bäst utan man

skall fortsätta så länge det anses att en ny intervju tillför ny information. I vårt fall ansåg vi att

alla tre intervjuerna gav ungefär samma svar och att en fjärde troligen inte medfört tillräckligt

mycket nytta för vår undersökning. Men det är inget vi vet med säkerhet och empirin kan

därmed sakna betydelsefull information. Utöver det anser vi att respondenternas svar kan

påverkas negativt av tanken att en uppsats är en offentlig handling. Ingen av de tre

respondenterna valde att vara anonym i undersökningen, därmed kan deras svar ha kommit att
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vara mindre ärliga och utförliga än vid en anonym undersökning. Respondenten är medveten

om att allt den säger kan påverka företaget och dennes roll, både positivt och negativt, då

denne är företagets ansikte utåt.
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4. Empiri

Empiriavsnittet innehåller en kort presentation av företagen vi intervjuade; Hemtex,

Nilörngruppen och 2Entertain. Likaså får man här en sammanfattning av de 3 intervjuer som

ligger till grund för vår analys.

4.1. Hemtex

4.1.1. Kort presentation av Hemtex

Hemtex är en hemtextilkedja med 191 butiker runtom i Sverige, Finland, Danmark, Norge

och Estland. Utav alla butiker är 168 ägda av koncernen och resterande 23 är franchiseföretag.

Hemtex säljer heminredningsprodukter och framförallt hemtextil under sitt eget varumärke i

butik. Koncernens omsättning uppgick under året 2006/2007 till 1,5 miljarder kronor. Hemtex

har drygt 5 500 aktieägare och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap sedan

den 6 oktober 2005. (Hemtex årsredovisning 2006/2007)

4.1.2. Intervju med Esko Österbacka, Business Controller på Hemtex

Esko har jobbat i organisationen i tre och ett halvt år, han har sedan han började på Hemtex

haft tjänsten som business controller. Tjänsten innebär att han jobbar med ekonomistyrning,

uppföljning, analyser, budget samt ekonomisk rapportering både internt och externt. I

årsredovisningsarbetet jobbar han mest med texterna och mindre med siffrorna, både den

frivilliga delen och den lagstadgade delen. Utöver honom finns även en finanschef, som

arbetar med övergripande frågor och en redovisningschef, som ansvarar för den löpande

redovisningen. Även de är involverade i utformandet av årsredovisningen.

När företaget ska bestämma vilken information de ska ta med är detta enligt Esko en process

där de tittar på andra företag i detaljhandelsbranschen för att se vilken information de väljer

att ta med i sina årsredovisningar, företaget tar även hänsyn till vilken information

analytikerna efterfrågar för att på så sätt uppfylla kraven. Sedan företaget börsnoterades 2005
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har de utökat den frivilliga informationen kraftigt. De personer med störst inflytande över

vilken frivillig information som tas med är, enligt Esko, främst finanschefen och han själv i

samarbete med deras kommunikationsbyrå. Men VD och övriga avdelningar (och då kanske

främst marknadsavdelningen) har även stor påverkan eftersom den frivilliga delen är en viktig

”reklamplats”. Hemtex samarbetar med kommunikationsbyråer främst på grund av att de har

koll på vilka trender som gäller och arbetar med flera andra företag.

De senaste tre åren har företagets årsredovisning svällt betydligt och detta beror på att

ägarbilden förändrades kraftigt i samband med börsnoteringen 2005. Från början var det flera

hemtextilhandlare som gick samman för att kunna samarbeta vad gäller inköp och

marknadsföring, det utvecklades senare till en kedja som ägdes av butiksägarna fram till 2004

då det kom in en riskkapitalist och investmentbolag som köpte en del på väg mot noteringen.

Årsredovisningen vänder sig enligt Esko framförallt till företagets ägare. Den frivilliga

informationen i årsredovisningen har förändrats mycket sedan företaget börsintroducerades.

Tidigare var årsredovisningen inte så viktig ur marknadsföringssynpunkt, till skillnad från

idag då den vänder sig till potentiella ägare. Företaget har idag drygt femtusen aktieägare.

Den frivilliga informationen kontrolleras internt men även av revisorerna som visserligen inte

behöver granska den frivilliga informationen men gör det ändå. En revisor kan enligt Esko

inte helt bortse från vad som skrivs i den frivilliga delen, eftersom den skall ge samma bild

som den formella årsredovisningen. Revisorerna hjälper även till att kontrollera siffror och

liknande. Texterna tas fram genom att kommunikationsbyrån tar fram underlag och intervjuar

olika personer inom organisationen, Hemtex använder informationen som grund men är

noggranna med att läsa igenom texterna, som även till viss del skrivs om för att passa med

företagets image och språk.

Hemtex utesluter inte negativ information, ett exempel på detta är enligt Esko om det gått

dåligt något år är det viktigt att förklara varför. Detta återspeglas ofta i VD har ordet.

Hemtex årsredovisnings främsta målgrupp är aktieägarna, både nuvarande och potentiella.

Samtidigt menar Esko att årsredovisningen är bra att använda i kontakt med hyresvärdar och

övriga leverantörer.
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Företaget tittar mycket på andra företags årsredovisningar och följer trender som sker inom

detaljhandeln. Företag man tittar på är till exempel Lindex, KappAhl, Axfood, Mekonomen

och Clas Ohlson. Esko anser att informationen dessa företag väljer att ta med påverkar

Hemtex till viss del men även samhällets förväntningar påverkar. Konsumenterna är mer

intresserade och kan ställa högre krav. Esko tror att årsredovisningen är med och påverkar

intressenterna för att Hemtex får möjlighet att presentera sig på ett rätt och korrekt sätt. Men

han understryker samtidigt att företaget själv väljer att betona den information de vill lyfta

fram. Analytiker och banker hämtar sin information om företaget från årsredovisningen.

Hemtex lägger mycket resurser på att ta fram sin årsredovisning, då de anser att det är en

viktig informationskanal till intressenter. Deras målsättning är att ha bra information och

företaget vill komma bra till i analytikernas ranking, däremot kan de inte konkurrera med de

riktigt stora företagen i Sverige, utan jämför sig med företag i samma storlek.

Esko tror att få aktieägare tittar på den lagstadgade delen av årsredovisningen den delen tittar

främst analytikerna på. Enligt Esko beror detta på att den frivilliga informationen är lättare att

ta till sig, och bättre förklarar vad företaget gör. Det är ingen svår uppgift för Hemtex då de

flesta vet vad de gör, deras butiker fungerar som reklampelare. Årsredovisningen blir

troligtvis en viktigare informationskanal för de företag som gör produkter marknaden inte kan

relatera till.

Det var börsintroduktionen som nästan uteslutande gjorde att den frivilliga informationen

utökades. Framförallt på grund av att ägarstrukturen ändrades och det blev intressant för

företaget att marknadsföra sig.

Årsredovisningen har en viss tyngd, en broschyr hade inte getts samma trovärdighet. Har man

haft en policy att ha med viss information kan den inte tas bort även om informationen nu

anses vara negativ. Företaget trycker mellan två och tretusen årsredovisningar varje år,

beroende på efterfrågan.

Hemtex har inte gjort någon undersökning om hur nöjda de utomstående intressenterna är

med den frivilliga informationen. Företaget har ingen ambition att vara ”bäst i klassen” då det

kostar för mycket pengar utan de vill ge ut en bra ”produkt”. Esko påpekar även att de är

väldigt känsliga för trender och om övriga detaljhandelsföretag skulle dra ner på sin
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information skulle troligtvis även Hemtex göra det. Det viktigaste med årsredovisningen är att

”Hemtex känslan” kommer fram.

4.2. Nilörngruppen

4.2.1. Kort presentation av Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett företag som designar, tillverkar och marknadsför varumärkesstärkande

produkter inom främst mode- och konfektionsindustrin. Företaget är en av Europas ledande

aktörer inom etikett- och varumärkesprofilering. Nilörngruppen är sedan 1998 noterade på

OMX, Small Cap. Vid slutet av 2006 hade företaget knappt femhundra aktieägare och en

omsättning på cirka 278 miljoner kronor. Koncernen består av drygt tio dotterbolag runt om i

världen. Det företaget bistår med är främst etiketter, påsar, accessoarer och förpackningar som

på olika sätt stärker kundens varumärke. Företaget försöker ta fram en produkt som passar

kundens önskemål detta för att kundnyttan och varumärkets identitet skall förstärkas.

(Nilörngruppens årsredovisning 2006)

4.2.2. Intervju med Stefan Georgsson, CFO på Nilörngruppen

Stefan har jobbat i organisationen i sex år, under hela perioden har han varit chief financial

officer (CFO). I hans arbetsuppgifter ingår ansvar för ekonomi, finans och IT. Ansvaret inom

ekonomin ligger främst på koncernnivå. Koncernen består utav drygt tio dotterbolag varav två

ligger i Sverige. Stefan har hand om rapporteringen till ägare och kvartalsredovisningen. Han

är samtidigt väldigt involverad i utformandet av årsredovisningen. Nilörngruppens

årsredovisning är väldigt tunn och inom organisationen finns det ett styrelsebeslut på att

företaget inte ska satsa för mycket pengar på sin årsredovisning. Det beror enligt Stefan

framförallt på att företaget har få aktieägare, bara knappt femhundra stycken, och att aktiens

omsättning är låg. Enligt Stefan är företaget alltid omskrivet som ”den trötta aktien”, då de

tillhör de aktier på Stockholmsbörsen som är minst omsatta. Trots styrelsebeslutet har

företaget en egen avdelning som designar hela årsredovisningen med bilder och omslag. Den

frivilliga delen av årsredovisningen köps in av en fristående byrå. Under sommaren bestäms i
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ledningsgruppen hur omfattande den frivilliga informationen ska vara och ungefär vad den

ska innehålla. De senaste åren har den frivilliga delen av årsredovisningen bestått av tre olika

reportage. Enligt Stefan kan dessa reportage handla om kundcase, miljöfibrer eller trender

inom området. När företaget bestämt sig för vad reportagen ska handla om lämnar de i sin tur

vidare detta till byrån som skriver artiklarna, gör intervjuer och samlar in material. Företaget

får sedan tillbaka och slutbearbetar texterna så att företagets vinkel och fackuttryck kommer

med. All information kontrolleras och läses igenom flera gånger av olika personer innan den

går i tryck och det har hänt att delar av artiklar eller i något fall en hel artikel har tagits bort då

den varit opassande i sammanhanget.

Enligt Stefan tas ingen negativ frivillig information med i årsredovisningen, detta för att

företaget anser att det är ett sätt att marknadsföra sig på. Den frivilliga informationen i

årsredovisningen innehåller faktatexter eller positiv information om företaget ”Det är ingen

neutral spegling på något sätt” (Stefan Georgsson, 18 mars, 2008).

Årsredovisningens målgrupp är framförallt aktieägare men även dotterbolagens kunder som

bifogar årsredovisningen i vissa offertarbeten. Dessutom är bankerna och övriga finansiärer

väldigt intresserade av årsredovisningen. Årsredovisningen används som ett

presentationsmaterial i många sammanhang med företagets olika intressenter.

I det långa loppet tror Stefan att årsredovisningen är imagebyggande, det förklarar han med att

de flesta av deras kunder är högprofilmärken. Det ser bra ut om årsredovisningen

harmoniserar med vad företaget säger sig stå för.

Nilörngruppens årsredovisning trycks i ungefär tvåtusenfemhundra exemplar, Stefan

uppskattar kostnaden för tryckning och inköp av artiklar till ungefär hundrafemtiotusen

kronor, men då tillkommer den interna tid som företagets egen personal lägger ner. Under de

åren Stefan har varit i företaget har inte den frivilliga informationen utökats speciellt mycket

däremot har kvaliteten blivit betydligt bättre. Även detta är ett medvetet val då företaget inte

bedömer det som tillräckligt viktigt att ha mer frivillig information, då detta i så fall måste

köpas in.

Företaget tittar väldigt mycket på konkurrenters, närliggande textilföretags och kunders

årsredovisningar. Den information man tittar på är allt ifrån trender, vilka nyckeltal som
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används, färger, utformning av diagram och layouten. Stefan är övertygad om att de andra

företagens val av frivillig informationsgivning påverkar dem väldigt mycket. Indirekt måste

företaget göra samma val.

4.3. 2Entertain

4.3.1. Kort presentation av 2Entertain

2Entertain är ett produktionsbolag inom nöjesbranschen, där företaget är ledande i

Skandinavien. Företaget äger en tredjedel av teatern Chat Noir i Oslo AS och även 50 procent

av Oscarsteatern AB i Stockholm. Företaget driver även Lisebergsteatern i Göteborg och

Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg. 2Entertains affärsidé är att på ett lönsamt sätt påbörja,

producera, marknadsföra och sälja underhållning till en bred publik på olika mötesplatser.

Omsättningen för koncernen uppgick 2006 till 252 miljoner kronor. 2Entertain har drygt 1700

aktieägare och är sedan januari 2006 listat på Stockholmsbörsen, First North. (2Entertains

årsredovisning 2006)

4.3.2. Intervju med Susanne Nilsson, koncerncontroller på 2Entertain

Susanne har jobbat i företaget sedan 1996, tidigare jobbade hon som revisor. Hon är

koncerncontroller vilket innebär att hon har hand om ekonomistyrningsfrågor där hon bland

annat följer upp lönsamheten i de olika projekten för att få optimal lönsamhet. När Susanne

började på företaget var hon ensam på ekonomiavdelningen men under årens lopp har

företaget expanderat kraftigt och idag består ekonomiavdelningen av ytterligare sju personer.

I samband med årsredovisningens utformande är Susanne ansvarig för ”siffrorna” men skriver

även en del av texterna i den frivilliga informationen.

2Entertain har valt att ta med bolagsstyrningsinformation vilket inte behövs då de är noterade

på First North. Susanne påpekar att då företaget verkar i nöjesbranschen får de väldigt mycket

uppmärksamhet i pressens nöjessidor. Dessutom annonserar företaget själva väldigt mycket i

samband med sina produktioner, tack vare det är det många som vet vad 2Entertain gör.
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Enligt Susanne tittar företaget på väldigt många årsredovisningar. 2Entertain är det enda

nöjesbolaget på börsen och Susanne måste därför rikta blicken mot andra branscher.

Framförallt tjänstesektorn och resebolag är branscher som liknar nöjesbranschen då ingendera

producerar ”lagervaror”. Susanne tittar även på prisbelönta årsredovisningar. Det påverkar

utformandet av deras frivilliga information i årsredovisningen.

De viktigaste intressenterna av 2Entertains årsredovisning är enligt Susanne aktieägarna och

biljettköparna som i det här fallet ofta är samma personer, stamgästerna innehar ofta aktier i

företaget. De har även ett aktieägarprogram där deras drygt sjuttonhundra aktieägare alltid får

biljetter till generalrepetitionerna på Vallarnas friluftsteater. En annan intressent är

kapitalmarknaden med analytikerna i spetsen.

Den frivilliga informationen tas fram av företaget själva och detta görs i en projektgrupp,

anledningen till att de gör detta är för att läsarna ska få en tydligare bild av företagets

verksamhet och anställda. Tidigare har det förekommit att företaget anlitat externa skribenter

för texter men i år har företaget valt att ta hand om det själva. All den frivilliga information

som företaget har med kontrolleras noga men den granskas inte av revisorerna.

Företaget väljer att ta med både positiv och negativ information. Den negativa kan då

framförallt bestå av riskexponering och orsaken till varför något projekt varit olönsamt.

Susanne anser att den frivilliga informationen utvecklats kraftigt under åren och då framförallt

i samband med noteringen. Före börsnoteringen hade företaget ingen frivillig information alls.

I synnerhet då aktieägarna även satt i styrelsen och på sätt fick all information den vägen.

Företaget får även synpunkter på förbättringar av den frivilliga informationen från sin revisor.

2Entertain påbörjar arbetet med sin årsredovisning i slutet av november och publicerar den

cirka fyra månader senare, företaget köper bara in layout och tryckning resten gör de själva.

Susanne uppskattar kostnaden för de externa inköpen till cirka sjuttiofemtusen kronor. Sedan

tillkommer den interna tiden. 2Entertains årsredovisning trycks i ungefär tretusenfemhundra

exemplar.

Susanne anser att de får väldigt mycket positiv kritik på sin årsredovisning från aktieägare och

övriga. Men påpekar också att företaget har en regelbunden kontakt med sina aktieägare under
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året och årsredovisningen är bara en del i denna kommunikation. Susanne anser att företaget

har ett stort försprång jämfört med andra branscher då deras verksamhet är intressant och det

är kul att läsa om deras produktioner.
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5. Analys

I analysavsnittet sammanfattar vi den viktigaste informationen vi har fått från våra intervjuer

för att koppla ihop den med de teorier vi använt oss av.

5.1. Varför lämnar företag frivillig information?

Företagen som ingick i vår undersökning lägger ner mycket tid på att välja ut vilken frivillig

information de tar med i sina årsredovisningar. Beslutsanvändbarhetssynsättet kan påverka

styrelsens och företagsledningens val av frivillig information då teorin innebär att

informationen som lämnas i årsredovisningen ska vara relevant och tillförlitlig (Artsberg,

2005). Den innebär att årsredovisningen framförallt är ett marknadsföringsinstrument vilket

stöds av vår undersökning där företagen menar att deras marknadsavdelningar har stort

inflytande över årsredovisningens innehåll och utformning (Artsberg, 2005).

Healy och Palepus (2001) forskning visar att företag i behov av kapital tenderar att utöka den

frivilliga informationen för att minska informationsgapet och kostnaden för att anskaffa nytt

kapital. Intressentteorin innebär att all information företagsledningen ger ut är en avsiktlig

strategi i syfte att påverka dess viktigaste intressenter (Deegan & Unerman, 2006; Artsberg,

2005; Smith 2000). Det tar även företagen hänsyn till och lämnar information som analytiker

och aktieägare efterfrågar. En annan orsak är att företaget vill minska risken att bli ifrågasatta

av aktieägarna då företagsledningen hålls ansvariga för företagets lönsamhet. Ytterligare en

orsak är för att öka likviditeten i företaget och för att undvika att insiderhandelsregler

uppkommer när företagsledningen vill handla med sina egna aktier. Samt att

företagsledningen och kanske framförallt VD vill visa vilken ledarstil de har i avsnittet VD

informerar. En orsak till att företag undanhåller viss information är om den vore skadlig för

deras konkurrenskraft eller lönsamhet på något sätt. (Healy & Palepu, 2001)

Gröjer (2002) nämner bland annat att årsredovisningen ses som ett

marknadsföringsinstrument för att uppnå det lägger företag ner mycket pengar på

årsredovisningen. Enligt Artsberg (2005) måste företagsledningen göra en avvägning mellan

hur viktig informationen är och hur dyr den är att ta fram. Företagen i vår empiri var alla
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överens om att de lägger ner mycket intern tid på att ta fram produkten men att kostnaderna

för det externa jobbet varierar. Den frivilliga informationen är den information som företagen

i störst utsträckning köper in utifrån för att sedan omarbeta själva. I vissa fall var företagen

ovilliga att diskutera exakta belopp men att det inte är oväsentligt är alla överens om. Ett av

företagen uppger att de inte har som mål att ha mer frivillig information än vad de redan har,

det beror framförallt på att det kostar alldeles för mycket och företaget anser inte att det är

värt att utöka informationen.

5.2. I hur stor utsträckning lämnar företag frivillig information?

Enligt Healy och Palepu (2001) finns det flera motiv till varför företagsledningen väljer att ta

med negativ information. Ett motiv är då det finns en risk för företagsledningen att hamna i

rättstvist om de lämnar ofullständig eller oriktig information. Enligt vår empiri ansåg två av

tre företag att de även tog med negativ information. Det gällde framförallt om årets resultat

inte nådde upp till marknadens förväntningar och företagsledningen ville förklara varför, det

återspeglas ofta i VD har ordet. Det är i led med Healy och Palepus (2001) förväntningar där

de menar att företagsledarna är rädda att marknaden inte ser skillnad på det företaget kunde

förvänta sig eller dåliga affärer. Ett av företagen i vår empiri har enligt undersökningen inte

med någon negativ information då de anser att årsredovisningen är ett marknadsförings-

instrument och att den frivilliga informationen inte är någon neutral spegling. Ett av företagen

uppgav även att det är de själva som väljer vilken information som tas med och vilken

information som betonas.

Healy och Palepu (2001) uppger flera olika skäl till hur den frivilliga informationen påverkar

företagen och det som binder ihop dessa är framförallt att om informationsgapet mellan

företagen och företagets intressenter minskar ökar omsättningen på företagets aktier och

aktierna blir korrekt värderade. Även Leuz och Verrecchia (2000) kom fram till samma

slutsats att företag som förbättrar sin information får investerarnas intresse. I vår empiri

uppgav företagen att årsredovisningen framförallt är ett marknadsföringsinstrument och att

företaget därmed har möjlighet att lyfta fram sina styrkor i ett dokument som ges en viss

tyngd som en vanlig broschyr inte ger. Företagen vet inte riktigt hur intressenterna påverkas

av årsredovisningen då det inte är något som undersökts.
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5.3. Vilken frivillig information väljer företag att lämna?

Positiv redovisningsteori och agentteorin förutspår att ledningen kommer att ta med frivillig

information så länge det framställer dem i god dager. Legitimitetsteorin menar att företagen

kommer att ge ut frivillig information för att uppfattas som ett legitimt företag. Om företaget

har en bristfällig miljöpolicy kan det leda till att de istället lägger tonvikt på andra positiva

förhållanden i företaget. Dessutom förutsäger legitimitetsteorin att företag kommer att härma

varandra om det gynnar dem. (Deegan & Unerman, 2006) Enligt Roberts (1992) är all

information företagsledningen släpper en medveten strategi för att påverka företagets

viktigaste intressenter. Enligt Deegan och Unermans (2006) tolkning av legitimitetsteorin

kommer företaget att ge ut frivillig information för att visa att företagets värderingar stämmer

överens med samhällets värderingar. I empirin uppgav alla företag att de tittar mycket på

årsredovisningar från andra företag inom samma eller närliggande branscher. Framförallt för

att kunna avgöra om man kan hitta trender inom den frivilliga informationsgivningen.

Dessutom uppgav ett företag att om företaget inte tar med den information som andra har

kommer de att missgynnas. I vår empiri framkom det även att den frivilliga informationen tas

fram för att företagets intressenter ska få en tydligare bild av företagets verksamhet och dess

anställda. Enligt intressentteorin kommer företagen att ta med frivillig information för att

kunna upprätthålla det sociala kontrakt som finns mellan företaget och dess intressenter. Men

då företagen inte kan vända sig till olika grupper med olika information blir de det mäktigaste

intressenterna som får sitt behov tillfredsställt bäst. (Deegan & Unerman, 2006)

Enligt Artsbergs (2005) tolkning av beslutsanvändbarhetssynsättet minskar läsarens nytta av

informationen om denne vet att den kan vara missvisande, vinklad eller otillförlitlig.

Agentteorin förutspår att principalen, det vill säga ägarna, vill veta att agenten,

företagsledningen, inte agerar efter egenintresse utan även har principalens bästa i åtanke

(Deegan & Unerman, 2006). I vår empiri fann vi motstridiga åsikter om vem som bör granska

den frivilliga informationen. Ett av företagen ansåg att om en revisor ska skriva under

årsredovisningen kan de inte bortse från den frivilliga delen utan vill veta att den är

någorlunda korrekt. De övriga företagen menar att revisorerna inte är skyldiga att granska

informationen och att ingen läsare förväntar sig att de gör det. Däremot kontrollerar alla

företag noggrant själva den frivilliga informationen för att se till att den är riktig.
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Enligt Deegan och Unerman (2006) har ett företag flera olika intressenter, dessa är

investerare, långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda, stat och kommun. De

olika intressenternas förväntningar påverkar vad företagen väljer att publicera. Enligt vår

empiri ser företagen aktieägarna som den största enskilda intressenten. Ett av företagen

uppgav att de även skickar med årsredovisningen till leverantörer och ett annat företag skickar

med årsredovisningen i samband med offerter till kunder. Det görs för att årsredovisningen

redan finns och är ett bra sätt att presentera företaget på med lite tyngd bakom. Företagen

uppger även att banker och övriga finansiärer är väldigt intresserade av årsredovisningen.

Det finns flera exempel på forskning som visar att den frivilliga informationen ökar över tid,

ett exempel på det är Petersen och Plenborgs (2006) undersökning där de kom fram till att den

frivilliga informationen ökat kraftigt under tiden 1997 till 2000. Även Healy, Hutton och

Palepu (1999) kom fram till att företag som utökar sin frivilliga information gynnas av det.

Petersen och Plenborg (2006) kom även fram till att mer kvalitativ information kan ge

företagets intressenter en bättre förståelse för företagets utmärkande egenskaper. De företag

som ingick i vår empiri var alla överens om att deras frivilliga information hade utökats eller

blivit bättre under de senaste åren. Två av företagen har bara varit noterade ett par år och de

uppger båda att den frivilliga informationen ökade väldigt kraftigt i samband med noteringen,

det berodde framförallt på att ägarbilden förändrades. Utöver det har den frivilliga

informationen förbättrats i takt med efterfrågan från samhället. Företagen uppger att det

framförallt handlar om vad övriga företag på börsen väljer att ge ut för frivillig information då

inget av företagen vill missgynnas med hänsyn till informationsasymmetrin.
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6. Slutsats

Slutsatserna har delats upp under rubriker kopplade till studiens syfte. Under varje rubrik

presenterar vi de slutsatser som kan dras från teorin, empirin och analysen. Här finns även

en rubrik med författarnas egna reflektioner kring utfallet. Vidare finns det förslag på vidare

forskning.

6.1. Varför lämnar företag frivillig information?

Den frivilliga informationen i årsredovisningen används främst i marknadsföringssyfte vilket

alla tre företag som ingick i vår empiri var överens om. Att årsredovisningen framförallt är ett

marknadsföringsinstrument stöds av både Gröjer (2002) och Artsberg (2005) som menar att

företag lägger ner väldigt mycket tid och pengar på sin årsredovisning, vilket även framkom i

vår empiri. Ett av de tre företagen som ingick i vår empiri menade att anledningen till att

företaget ger ut frivillig information är att den är lättare för årsredovisningens läsare att ta till

sig. Detta stöds av Haskel (2000) som menar att den frivilliga informationen krävs upptill den

lagstadgade för att ge en bättre bild av företaget. Även Artsberg (2005) håller med då det

krävs av läsaren att den är kunnig i redovisningsämnet för att tolka siffrorna i

årsredovisningen.

Framförallt riktar sig årsredovisningen mot aktiemarknaden, både nuvarande och potentiella

aktieägare där den enligt ett av företagen är en viktig informationskanal till företagets

viktigaste intressenter. Enligt Artsberg (2005) och Smith (2000) behöver investerarna

informationen för att ta beslut om att köpa, sälja eller behålla företagets aktier och samtidigt

kunna bedöma företagets framtidsscenarion. Enligt Smith (2000) och Artsberg (2005) kräver

de olika intressenterna olika information dock uppfyller företagen i vår empiri nästan

uteslutande investerarnas informationsbehov. Företagen uppgav visserligen att

årsredovisningen även används till kunder, leverantörer och långivare men enbart för att den

redan är framtagen. Ett företag ansåg att årsredovisningen väger tyngre än övrig framtagen

information från företaget.
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Företaget med minst antal aktieägare i vår empiri hade minst frivillig information och lägst

ambition till att utöka den. Vilket leder fram till att företag väljer att lämna frivillig

information för att tillgodose efterfrågan från dess viktigaste intressent, aktieägarna. Ett

företag med få aktieägare har inte samma incitament att fylla den informationsasymmetrin

som uppstår jämfört med företag med fler aktieägare.

6.2. I hur stor utsträckning lämnar företag frivillig information?

Två av tre företag i vår empiri uppger att den frivilliga informationen ökat mycket de senaste

åren både i omfattning och i kvalitet. Det stöds av en studie i Danmark kom fram till att den

frivilliga informationen ökat kraftigt under de senaste åren (Petersen & Plenborg, 2006). Det

tredje företagets frivilliga information hade ökat i kvalitet men inte i omfattning, det berodde

framförallt på, få aktieägare och därmed ett ointresse från styrelsen att lägga resurser på att

utöka den frivilliga informationen. Två av de tre företagen i vår empiri har börsnoterats under

de senaste åren och de angav att detta påverkade den frivilliga informationen kraftigt. Det är i

led med intressentteorin vilken påstår att den viktigaste intressenten, aktieägarna, kommer att

få sitt informationsbehov tillfredsställt och legitimitetsteorin som menar att företaget kommer

att ge ut information för att uppfattas på ett legitimt sätt (Deegan & Unerman, 2006).

Företagen i vår empiri uppgav att den främsta anledningen till att de utökade den frivilliga

informationen var för att leva upp till normen ställd av övriga noterade företag. Empirin

påvisar att ett företag med få aktieägare tenderar att ge ut mindre frivillig information är

företag med fler aktieägare.

6.3. Vilken frivillig information väljer företag att lämna?

Det som framförallt påverkar den frivilliga information företagen väljer att lämna är vad

företag i samma eller liknande bransch väljer att ge ut. Alla företag som ingick i vår empiri

tittar väldigt mycket på andra företags årsredovisningar. Företagen uppgav även att den

frivilliga informationen förändras i takt med vad som uppmärksammas i medierna för
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tillfället. Enligt legitimitetsteorin måste företag lämna information för att visa att de är

legitima och lever upp till samhällets förväntningar (Deegan & Unerman, 2006). Två av tre

företag i vår empiri uppgav att de tar med negativ frivillig information i årsredovisningen. Det

tredje företaget menade att den inte ger någon neutral spegling av företaget och att den enbart

består av positiv information. Enligt Healy och Palepu (2001) finns det flera motiv till varför

företag väljer att ta med negativ information. Ett av dessa är att företagsledningen är rädda att

marknaden inte ser skillnad på felbedömda framtidsutsikter och avsiktliga fel. Den vanligaste

frivilliga negativa informationen enligt två av tre företag i vår empiri är att förklara varför

företagets resultat blev sämre, eller bättre, än förväntat. Vilket leder till att företagsledningar

enbart tar med negativ information för att skydda sig själva.

6.4. Egna reflektioner

Företagen i vår empiri var överens om att den frivilliga informationen gynnar företaget i

längden, vilket stöds av vår teoretiska referensram. Vi anser att den främsta anledningen till

varför företag lämnar frivillig information är i marknadsföringssyfte. Varför ett av tre företag

ansåg att det bidrog till att man enbart valde att ta med positiv frivillig information. De övriga

två företagen ansåg dock att det var viktigt att få möjlighet att förklara och informera

aktieägarna om varför det gått dåligt för företaget i vissa situationer, framförallt för att

upprätthålla förtroendet hos aktieägarna. Vad som påverkar vilken frivillig information

företagen väljer att ta med är enligt vår åsikt vad som skrivs i media och vilken information

övriga företag väljer att ge ut. Dessutom tycks antalet aktieägare och omsättningshastighet på

aktien påverka mängden frivillig information företagen väljer att lämna, dock har vi inte

tillräckligt med stöd för att kunna dra den slutsatsen.

6.5. Förslag på vidare forskning

Vi tycker att det vore intressant att studera ett enskilt företags utveckling av sin frivilliga

information i form av en tidsstudie under några år och gärna i samband med en

börsintroduktion eller någon annan typ av organisations- eller ägarförändring. Det vore även

intressant att jämföra fler företags frivilliga information genom en kvantitativ undersökning
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för att uppnå en högre validitet. Det vore dessutom intressant att få ytterligare stöd för att

antalet aktieägare och aktiens omsättningshastighet på börsen påverkar mängden frivillig

information.
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Intervjuguide

Vår kandidatuppsatts handlar om frivillig information i årsredovisningen. För oss är frivillig
information allt förutom förvaltningsberättelse, balans-, resultaträkning, noter och i vissa
fall en kassaflödesanalys.

 Hur länge har du arbetat i organisationen?

 Vilken befattning (titel) i företaget har du?
- Hur länge har du haft den?

 Vilka arbetsuppgifter innefattar din befattning?

 Hur pass involverad är du i utformandet av er årsredovisning?

 Hur tar ni beslut om vilken frivillig information som skall tas med i årsredovisningen?

 Vilken typ av frivillig information har ni i er årsredovisning?

 Vem sätter ihop den frivilliga informationen?
- Kontrolleras informationen utav någon innan den publiceras?

 Varför har ni valt att ta med den informationen?

 Väljer ni att ta med både positiv och negativ frivillig information i årsredovisningen?

 Vem anser ni är er främsta målgrupp gällande informationen i er årsredovisning?

 Hur anser ni att den frivilliga informationen påverkar ert företag?
- Har ni någon uppfattning om hur den påverkar de utomstående intressenterna?

 Hur mycket tid och pengar lägger ni på er årsredovisning?

 Har den frivilliga informationen utvecklats under åren?
- Och i så fall varför?

 Tittar ni på konkurrenters årsredovisningar för att se vilken information de publicerar?
- Påverkar det era beslut på något sätt?


