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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar ett nytt elektroniskt standardspråk för finansiell rapportering.
eXstensible Markup Language, XBRL. Undersökningen tar sin utgångspunkt i de, av
Ramverket för finansiell rapportering och Redovisningsrådet, fastställda kraven att
redovisningen skall vara jämförbar och relevant. I och med den tekniska utveckling som skett
de senaste åren och de problem som redovisningsprofessionen den senaste tiden haft, känns
dessa båda krav idag mycket aktuella. XBRL är ingen ny redovisningsstandard utan stödjer de
allmänt accepterade redovisningsprinciperna. Det är en standard utvecklad av den ideella
organisationen XBRL International och den baseras på så kallade taxonomier vilka
begreppssätter ekonomiska termer som hierarkiskt placeras in i ett system.  Förhoppningen är
att XBRL kommer att kunna bidra till att överföringen av finansiell information kommer att
gå snabbare, bli säkrare och att informationen kommer att bli mera jämförbar.

I uppsatsen behandlas huruvida XBRL uppfyller de utlovade fördelarna i form av ökad
jämförbarhet och snabbare överföring av data samt om dessa kan leda till att kraven på
redovisningens jämförbarhet och relevans upprätthålls. För att undersöka detta gjordes en
jämförelse mellan hur den kommunikativa processen finansiell rapportering sker med
respektive utan XBRL. Det finns idag ett utrymme för att göra den finansiella informationen
såväl mer jämförbar som mer relevant. I och med Internet ges möjligheter till snabbare
överföring av information, det vill säga att öka aktualiteten. Det finns även en möjlighet att
öka jämförbarheten genom begreppssättning av ekonomiska termer.

XBRL är en innovation som efter marknadens hårdnande krav på snabb och korrekt
information ligger helt rätt i tiden. Det finns en rad hinder kvar att övervinna innan XBRL kan
bli verklighet ute på företagen vilka organisationen kring XBRL arbetar hårt med. Efter
redovisningsskandaler och ökade krav på rapportering efterfrågar såväl företagen som deras
intressenter en säkrare, snabbare och mera jämförbar överföring av finansiell information, och
förhoppningsvis är XBRL just det!
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Definitioner
AAA American Accounting Association är en amerikansk organisation som

organiserar akademiker inom redovisningsområdet.

AICPA American Institute of Certified Public Accountants. Detta är de auktoriserade
revisorernas organisation på federal nivå för hela USA.

Bolagsverket Bolagsverket är en avgiftsfinansierad statlig myndighet som bildades år 2004
genom att Patent- och registreringsverket delades i två myndigheter. Dåvarande
bolagsavdelningen blev Bolagsverket. Bolagsverket i Sundsvall hanterar
huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga
företag, tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar.

BFN Bokföringsnämnden. Ett statligt organ för redovisningsfrågor som utarbetar och
publicerar anvisningar om hur begreppet god redovisningssed skall tillämpas.

FAR Föreningen för auktoriserade och godkända revisorer och andra högt
kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. En intresseorganisation
för auktoriserade revisorer i Sverige som även publicerar rekommendationer i
redovisningsfrågor.

FASB Financial Accounting Standards Board. Består av partsrepresentanter ifrån bland
annat näringsliv, årsredovisningsläsare och revisorer i USA.

HTML Hyper Text Markup Language är en förenklad utveckling av SGML. HTML har
bara möjlighet att producera statiska Webbsidor vilket medför begränsningar.
Därmed utvecklades ett flertal olika språk vilka tillät integration mellan olika
databaser över Internet. Ett av dessa språk var XML

IASB International Accounting Standards Board. Ett expertorgan som verkar för att
harmonisera redovisningen internationellt samt publicerar rekommendationer
och verkar för att de efterföljs i medlemsländerna.

IAS International Accounting Standards. En internationell standard för redovisning,
ett regelverk som i text beskriver hur en finansiell rapport skall utformas och hur
bakomliggande beräkningar skall ske. Har bytt namn till IFRS.

IFAC International Federation och Accountants

IFRS International Financial Reporting Standards. Det nya namnet på den
internationella standarden för redovisning, tidigare IAS.

RR Redovisningsrådet. En sammansättning från olika delar av näringslivet vilka ger
rekommendationer i redovisningsfrågor främst för publika bolag.

SGML Standard Generalized Markup Language är det första standardiserade
markupspråket från vilket de allra flesta språk av denna typ idag härstammar
ifrån

SEC Security Exchange Commission. En federal myndighet som har i uppdrag att
övervaka kapitalmarknaden i USA. En del av detta uppdrag består i att övervaka
vilken information som lämnas av företag till investerare, det vill säga att reglera
redovisningen.
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US-GAAP US Generally Accepted Accounting Principles. De generellt accepterade
redovisningsprinciper som gäller i USA.

XBRL eXstensible Business Reporting Language är en applikation till
programmeringsspråket XML

XML eXstensible Markup Language XML är ett töjbart dataspråk som kan utvecklas
till flera olika branschspecifika applikationer, där XBRL är ett språk för
finansiell rapportering.
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1. Inledning

I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till uppsatsens ämne.
Därtill kommer vi att definiera syftet med uppsatsen och den
problemformulering uppsatsen bygger på. Slutligen kommer de
avgränsningar som gjorts att redogöras för.

1.1 Inledning och problemdiskussion
Ett företag kommunicerar idag med sina intressenter och allmänheten på en rad olika sätt.
Kommunikationen sker bland annat genom marknadsföringskampanjer, information på
företagets hemsida samt finansiella rapporter vilka syftar till att ge informationsanvändaren en
bild av företagets ekonomiska situation.

Efter omtalade och uppmärksammade företagsskandaler såsom till exempel Enron och
WorldCom har såväl kraven på ökad informationstillgänglighet som kraven på högre grad av
jämförbarhet av den finansiella informationen ökat. Detta har inte minst visat sig i skärpta
regler för genomlysning, dokumentation och intern kontroll bland annat genom den svenska
Bolagskoden och Sarbanes-Oxley Act. Tidigare forskning ( McNamar 2003, Largay 2002) har
visat på att om möjligheten funnits att i högre grad kunna jämföra företags finansiella
rapporter med en branschstandard så skulle oegentligheter i redovisningen kunna upptäckas
tidigare. Kraven på jämförbarhet har även lett till att regelverken för hur finansiell
rapportering skall ske har reviderats och fått en ny utformning. Syftet har varit att säkerställa
att det finansiella innehållet verkligen är sakligt rättvisande. International Financial Reporting
Standards (IFRS) är ett exempel på hur regelverket International Accounting Standards (IAS)
har reformerats och bytt namn med förhoppningen att täppa till de luckor som tidigare funnits
och som kunnat utnyttjas för att lämna missvisande information. Även det svenska regelverket
har genomgått en omfattande förändring och harmonisering med IFRS.(Östberg 2005)

Trots dessa förändringar ges fortfarande i vissa fall ett relativt stort tolkningsutrymme för
företagen själva. Ett exempel är utformningen av nyckeltal och begrepp. För att belysa detta
problem tar vi exempel från detaljhandelsbranschen där måttet försäljning per kvadratmeter
ofta används. Vid fastställandet av detta mått ges ett utrymme för företagen att själva
bestämma vilken yta som skall ligga till grund för nyckeltalet. I ytan kan företagen antingen
välja att inkludera eller exkludera utrymmen såsom lager och andra biutrymmen. En
jämförelse mellan två företag i detaljhandelsbranschen riskerar med detta mått därmed att bli
inkorrekt.
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Sedan Internet revolutionerade har betydande förändringar i vårt samhälle skett. Internet har
blivit mer och mer betydelsefullt såväl för det vardagliga livet som för våra företag. Det har
medfört att världen på många sätt kopplats samman och att en gigantisk informationskälla har
blivit tillgänglig för alla människor oavsett tid och plats. Förändringar inom området sker hela
tiden och utvecklingen går snabbt framåt. Den ökade användningen av Internet har även
kommit att i stor utsträckning förändra företagens sätt att kommunicera med sina intressenter.
Idag sker en stor del av företagens kommunikation via Internet genom exempelvis elektronisk
post med överföring av dokument och filer. Fler och fler företag väljer idag att publicera sina
finansiella rapporter på sina hemsidor via Internet. Detta har medfört ökade krav på
informationens tillgänglighet och möjlighet för säker överföring av denna.(Lagerström 2000)

Med det ökande användandet av Internet har även användarnas krav på relevant information
ökat. Företagens redovisning av finansiell information görs idag tillgänglig för allmänheten
med en viss tidsfördröjning. Kvartalsrapporter redovisas idag som regel i mitten av
efterföljande kvartal och månadsrapporter följer ett liknande mönster då de rapporteras i
mitten av efterföljande månad. Med Internet som verktyg finns ett outnyttjat
kapacitetsutrymme där aktualiteten på rapporter skulle kunna ökas. Det format som används
idag för att producera webbsidor är HTML, Hypertext Markup Language. Detta är ett statiskt
format, det vill säga ett låst format utan automatisk uppdatering. HTML kan jämföras med ett
fax eller en Internetbroschyr med begränsade möjligheter att beskriva ordens verkliga
betydelse. HTML som format utnyttjar inte Internets fulla kapacitet och då användarnas krav
på relevant information ökat har detta lett till att nya språk inom området utvecklats. Det mest
uppmärksammade av dessa språk är XML, eXstensible Markup Language. De största
fördelarna med XML är att det möjliggör överföring av data i realtid samt att informationen
går att spåra bakåt till sin ursprungliga källa.

Idag stöter företag på en rad problem vid framställandet av de finansiella rapporterna. Dels är
de olika formaten i vilka rapporterna skapas idag inte kompatibla med varandra vilket innebär
att mycket av informationen behöver översättas manuellt. För utomstående användare av
rapporterna innebär sökandet och sammanställandet av underlaget för analyserna en mycket
tidskrävande process. Ett standardspråk för finansiell rapportering skulle kunna avhjälpa flera
av dessa problem. En möjlighet att föra fram information i ett och samma format
rapporteringsprocessen igenom skulle underlätta för såväl företagen som mottagarna av
informationen. I dag finns en begränsad möjlighet att genom ett format vid namn EDI,
Electronic Data Interchange, omvandla dokument till EDI meddelanden vilka kan läsas av
mottagarens datasystem. Dessa bryggor mellan olika system är dock mycket begränsade och
för att bygga bryggor mellan flera olika system krävs specialservrar för vart och ett av dessa
system. En ny lösning har nu utvecklats vilket innebär en möjlighet att på ett enklare och
billigare sätt, utan specialservrar, via Internet bygga bryggor för säker överföring av data
mellan olika system.

eXstensible Business Reporting Language eller förkortat XBRL är en applikation till XML
språket. Det är ett standardspråk för finansiell rapportering över Internet som skapats utifrån
behovet att underlätta den finansiella rapporteringsprocessen. En av de stora vinnarna vid
rapportering genom XBRL är Bolagsverket som är den myndighet som varje år tar emot alla
de årsredovisningar som företagen skickar in. Vid ingivning genom XBRL kommer verket att
kunna automatisera sin bearbetningsprocess som idag till stor del sker manuellt.
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De fördelar som nämns med XBRL är således främst att det kommer att medföra att
överföring av finansiell information kommer att gå snabbare, bli säkrare och att informationen
kommer att bli mera jämförbar. Idag ställs vissa krav på redovisningens utformade genom det
ramverk för finansiell rapportering som togs fram av FASB, utvecklades av IASB och
sedermera översattes av Redovisningsrådet.  Ramverket avhandlar hur redovisningen idag
skall ske och två av kraven är att den skall vara jämförbar samt att den skall vara relevant.
Båda dessa krav, i och med den tekniska utveckling som skett de senare åren och de problem
som redovisningsprofessionen den senaste tiden brottats med, känns idag mycket aktuella.

Utifrån denna bakgrund vill vi i denna uppsats utreda hur kommunikationen av finansiell
information kan förbättras utifrån begreppen jämförbarhet och relevans.

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om de utlovade fördelarna med eXstensible Business
Reporting Language (XBRL) i form av ökad jämförbarhet och snabbare överföring av data
kan leda till att kraven på redovisningens jämförbarhet och relevans uppfylls. Vår avsikt är att
jämföra hur den kommunikativa processen finansiell rapportering sker idag och hur den
förändras med hjälp av XBRL.

1.3 Avgränsningar
Vi kommer i denna uppsats att ge en allmän beskrivning av eXstensible Business Reporting
Language. Dock kommer vi inte att fördjupa oss i några tekniska detaljer då vi inte anser oss
besitta dessa kunskaper och då detta inte heller är relevant för uppsatsens syfte. En allmän
beskrivning kommer däremot att ges då vi anser detta relevant för att ge läsaren en förståelse
av innebörden av XBRL.

I uppsatsen kommer inte heller implementeringsprocessen av XBRL att närmare beskrivas.
Att implementera nya tekniska system och lösningar är ofta en tidskrävande process och det
finns en rad olika förändringsteorier som behandlar problemen kring detta. Då vi inte anser att
en närmare undersökning av dessa kommer att kunna hjälpa oss att uppfylla vårt syfte med
uppsatsen har vi valt att göra den avgränsningen.

Revidering av elektronisk information är idag en mycket aktuell fråga då fler och fler företag
idag publicerar finansiell information på Internet. Även för XBRL organisationerna är denna
fråga mycket central. Vi har dock valt att inte gå in närmare på detta i vår uppsats på grund av
att omfattningen av denna fråga är så pass stor att tid inte givits.
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2. Tillvägagångssätt

I detta avsnitt kommer vårt tillvägagångssätt för framställandet av
denna uppsats att beskrivas. Vi resonerar kring vald metod samt kring
det material vi har använt oss av.

Då vi i somras låg i startgroparna för att skriva vår magisteruppsats och som bäst höll på att
fundera ut ett intressant och aktuellt ämne att skriva om diskuterade vi detta ämnesval med,
John E Eriksson, en släkting till en av författarna. Han driver företagskonsultsbyrån
Juri§ternas, är styrelseordförande i bolagsstyrelsen för Sveriges Redovisningskonsulters
Förbund samt styrelsemedlem i föreningen XBRL Sweden. John rekommenderade oss då att
läsa lite om XBRL och fundera över om inte det skulle kunna vara ett intressant
ämnesuppslag för en magisteruppsats. Ingen av oss hade tidigare hört talas om varken XML
formatet eller XBRL så för att skapa oss en förförståelse om ämnet sökte vi material i form av
artiklar från bland annat Balans och amerikanska redovisningstidskrifter.  Efter att ha satt oss
in lite mera i vad XBRL är och hur det är tänkt att fungera bestämde vi oss för att detta var
någonting vi gärna ville fördjupa oss i. Ämnet kändes både intressant och framför allt
högaktuellt, dessutom tyckte vi att det var en rolig utmaning då det inte finns särskilt mycket
information skriven på svenska om XBRL. Under uppsatsens gång har vi fått många frågor
och ofta behövt förklara vad XBRL egentligen är. Samtidigt har de personer vi träffat som är
lite mer insatta i redovisningsbranschen alla tyckt att det är ett mycket intressant ämne och att
det är roligt att vi valt just detta ämne.

2.1 Forskningsmetod
När det gäller forskningsmetoder vid undersökningar finns det en rad olika val forskaren ställs
inför både före och under arbetets gång. Generellt kan sägas att det finns två stycken olika
undersökningsstrategier, kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod. Valet av metod
avspeglas i hur insamlandet av data under forskningsarbetet ter sig. Enkelt uttryckt kan den
kvantitativa metoden sägas lägga vikten vid hårda data såsom siffror. Ett kvalitativt
angreppssätt däremot tar sig ofta uttryck i till exempel intervjuer, analys och tolkning av
dokument och texter, således läggs vikten vid ord istället för siffror. Syftet är att ur kvalitativ
data producera resultat och slutsatser. Till skillnad från den kvantitativa metoden förändras
och utvecklas frågeställningarna i en kvalitativ undersökning kontinuerligt under arbetets
gång.(Lundahl, Skärvad 1999)

Då denna uppsats kommer att behandla XBRL och den kommunikativa processen finansiell
rapportering har vi för att kunna uppnå vårt syfte valt att använda oss av en kvalitativ ansats.
För vår uppsats innebär valet av en kvalitativ metod en möjlighet att under hela
undersökningsprocessen kunna ändra på metod, problemställning, syfte eller att samla in nya
observationer, om det kan motiveras med att kunna ge en bättre helhetsbild eller en fördjupad
kunskap i ämnet.
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Induktion och deduktion kan sägas vara två skilda angreppssätt i forskningen. Induktion utgår
från skilda fenomen eller sinnesupplevelser i verkligheten ur vilka forskaren försöker se
mönster vilka leder fram till generella utsagor eller teorier. Deduktion innebär istället att
forskaren utifrån en teori formar hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten.
Genom logisk slutledning kommer forskaren därefter fram till ett resultat.(Eriksson,
Wiedersheim 1997) I denna uppsats har vi valt att utgå från teorier vilka sedan appliceras på
verkligheten och därefter analyseras. Således har vi valt att använda oss av ett mera deduktivt
angreppssätt.

2.2 Insamling av material
Vid alla empiriska undersökningar är valet av metoder för datainsamling ett viktigt beslut.
(Lundahl, Skärvad 1999) Ett flertal olika metoder kan användas för att samla in empiri. I vår
undersökning har vi som tidigare framgått använt oss av en kvalitativ metod där empirin i
huvudsak består av ord, meningar och berättelser. Det finns tre huvudsakliga metoder för
empirisk datainsamling. Dessa tre är att göra intervjuer, skicka ut enkäter samt att göra en
dokumentundersökning. (Jacobsen 2002) Vid intervjuer och enkäter består den insamlade
empirin av primärdata medan empirin i en dokumentundersökning i stället består av
sekundärdata. Primärdata är data som man själv samlar in för ett bestämt ändamål.
Sekundärdata är ett samlingsnamn för den data som inte härrör sig direkt från källan. Datan
finns således redan och har samlats in av någon annan för ett annat ändamål.(Eriksson,
Wiedersheim 1997)

För att genomföra vår undersökning och uppfylla uppsatsens syfte har såväl primär- som
sekundärdata använts. Primärdatan har bestått av intervjuer med nyckelpersoner inom den
svenska XBRL-organisationen samt personer från Bolagsverket. Vi har även haft kontakt med
Caroline Prior som arbetar som controller på Volvo som har hjälpt oss att besvara frågor
gällande hur den finansiella rapporteringsprocessen inom ett företag går till. Sekundärdata har
använts som komplement för att öka vår kunskap om XBRL. Information har hämtats främst
från artiklar från svenska men framförallt amerikanska ekonomiska tidskrifter samt från
facklitteratur i ämnet. Vi har även använt oss mycket av information från olika XBRL
organisationers hemsidor. Framförallt har den svenska föreningens hemsida och den
internationella XBRL-organisationens hemsida utnyttjats. Därtill har olika rapporter om
XBRL som har tagits fram av några av organisationens olika samarbetspartners använts.

Då sekundärdata utnyttjas är det givetvis viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt då de källor
från vilka datan hämtas ifrån kan vara partiska, medvetet tendiösa och vinklade, ofullständiga
och/eller vara hämtade från tveksamma urval. (Lundahl, Skärvad 1999) Detta har vi
framförallt tagit i beaktande då vi använt det material som är framställt av XBRL
organisationerna själva.
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2.2.1 Intervjuer
Eftersom vår uppsats som tidigare nämnts har en kvalitativ karaktär föredrog vi, för att samla
in relevant empiriskt material, att göra intervjuer istället för att skicka ut enkäter till våra
respondenter. Intervjuer kan genomföras i många olika syften och med flera olika metoder.
Ett vanligt sätt att skilja mellan intervjuer är att dela in dem i standardiserade och
ostandardiserade intervjuer. Standardiserade intervjuer innebär att såväl frågeformuleringen
som ordningsföljden mellan frågorna är bestämd på förhand. Ostandardiserade intervjuer
betyder istället att formuleringen och följden kan väljas mera fritt. Intervjun är i detta fall mer
flexibel och situationsanpassad och utgångspunkten är att de frågor som ställs ger svar som
täcker informationsbehovet. (Lundahl, Skärvad 1999)

Den första intervjun som genomfördes var med John E Eriksson som är styrelseledamot i
föreningen XBRL Sweden. Eriksson hade vi då redan varit i kontakt med vid ett flertal
tillfällen då han även var den som från starten fick oss intresserade av ämnet. Intervjun var
därför mycket öppen och fick snarare formen av en dialog mellan intervjuarna och
respondenten. Denna intervju följdes sedan upp av flera samtal och frågor kontinuerligt under
uppsatsens gång. Genom Eriksson fick vi även kontakt med Maria Bengtsson som är den
person på FAR som arbetar aktivt med föreningen XBRL Sweden. Eriksson rekommenderade
oss att ta kontakt med just Bengtsson då hon är en av de personer i Sverige som besitter stora
kunskaper i ämnet. Den intervju som genomfördes med Bengtsson hade även den en öppen
karaktär. Intervjun med Eriksson strukturerades upp kring på förhand uppsatta punkter medan
vi vid intervjun med Bengtsson använde oss av en mall med frågor. Anledningen till detta var
att intervjun med Bengtsson var tvungen att hålla sig inom en anvisad tid och att vi på grund
av tidsbrist skulle få svårt att vid ett senare tillfälle hinna komplettera med följdfrågor.

Intervjuerna som genomfördes med Eriksson och Bengtsson skedde båda muntligen på
respektive respondents kontor. Den bedömning som gjordes var att denna form av intervju är
den som kommer att tillföra mest för studiens syfte och frågeställning. Då XBRL är ett så pass
nytt fenomen ansågs det relevant att hålla intervjun öppen och ge utrymme för diskussion. På
så sätt gavs en mer heltäckande bild och respondenterna reflekterade relativt fritt kring
problem och fördelar med XBRL. Båda intervjuerna hade således formen av ostandardiserade
intervjuer.

Då Bolagsverket är en myndighet som kommer att påverkas mycket av ett införande av ett
nytt standardspråk för finansiell rapportering ansåg vi det centralt att intervjua nyckelpersoner
där. Vi valde att göra två stycken intervjuer, en med överdirektören Roland Höglund och en
med XBRL-ansvarige Bo Lagerqvist. Valet av dessa personer gjordes utifrån att Höglund
torde ha en bred kunskap över inrapporteringsprocessen medan Lagerqvist besitter
specialistkompetens inom XBRL och rapportering genom detta. Båda intervjuerna skedde
genom e-mail korrespondens. Då Bolagsverket är placerat i Sundsvall ansåg vi att denna typ
av intervju var den bäst lämpade. På samma sätt ställdes frågor både via e-mail och per
telefon till Caroline Prior som arbetar som controller på Volvo. Vi behövde konfirmera en del
uppgifter om hur den finansiella rapporteringsprocessen går till och valde att ställa några
specifika frågor till henne. Caroline Prior är god vän med en av författarna vilket gjorde det
enkelt att ta kontakt med henne och ställa frågor vid ett flertal tillfällen.
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3. Teoretisk referensram

I detta avsnitt ges en teoretisk referensram för att underlätta läsarens
förståelse för finansiell rapportering. I kapitlet presenteras
intressentmodellen vilken syftar till att ge en bakgrund till vilka
företagets intressenter är och vilka informationskrav dessa
intressenter kan tänkas ha. Därefter redogörs för två olika
kommunikationsteorier för att ge en teoretisk bakgrund till hur
företagen kommunicerar med sina intressenter. Slutligen redovisas
redovisningsteori i form av föreställningsramen för utformning av
finansiella rapporter. Modellen beskrivs först allmänt varefter valet
gjorts att lyfta ut begreppen jämförbarhet och relevans vilka är de
begrepp som är centrala för vår uppsats frågeställning. Kapitlet
avslutas med en modell vilken utgörs av en sammanfattning av dessa
olika teorier utifrån vilken vår analys sen kommer att göras.

3.1 Finansiell rapportering
Artsberg väljer i sin bok Redovisningsteori - råd och praxis att dela in begreppet redovisning i
en snävare och i en bredare betydelse. I den snävare betydelsen menar Artsberg att
redovisning är det som rapporteras i balans och resultaträkning medan den bredare
definitionen av redovisning innebär att allt det som rapporteras i ett företags årsredovisning
innesluts. För det bredare angreppssättet används även begreppet finansiell rapportering.

I Redovisningsrådets rekommendation nummer 22 (RR22) som baseras på IAS 1;
presentation of financial statements, definieras finansiella rapporter som; sådana rapporter
som är avsedda att tillgodose behoven hos användare som inte har en sån ställning att de kan
kräva rapporter som är anpassade till deras speciella informationsbehov. Dessa användare är
således intressenter såsom ägare, leverantörer, kunder, kreditgivare och analytiker.
Intressenterna och dess roller kommer närmare att beskrivas i nästa avsnitt. De finansiella
rapporterna är strukturerade presentationer av ett företags finansiella ställning och dess
finansiella transaktioner. Dessa rapporter syftar till att lämna information om företagets
finansiella ställning, resultat och kassaflöde till olika användare som underlag för ekonomiska
beslut.(FARs samlingsvolym 2003)

En finansiell rapport är ett utdrag från ett företags redovisning och källan är oftast företagets
egen huvudbok. För att dessa rapporter skall kunna användas i sitt syfte, exempelvis i en
jämförelse med andra företags rapporter, krävs att de utgår från ett vedertaget regelverk eller
standard. Exempel på sådana standarder är internationellt International Financial Reporting
Standards vilka behandlar hur utformningen av finansiella rapporter skall ske. Det
grundläggande regelverket i Sverige för hur årsredovisningar skall utformas är dels
Årsredovisningslagen (ÅRL) och till denna ett kompletterande regelverk, ”God
redovisningssed” som kan sägas tolka ÅRL. (Österman 2005)
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3.2 Intressentteori
Intressentteori1 har sina rötter i sociologi, organisationsteori samt politisk ekonomi. Teorin tar
sin utgångspunkt i att ett företag har ett flertal intressenter med vilka de har ett ömsesidigt
beroendeförhållande. (Jensen 2001) Företaget är ett socialt och tekniskt system i vilket olika
intressentgrupper medverkar. Ägare, kunder, anställda, leverantörer, långivare stat och
kommun är alla intressenter eftersom de på olika sätt lämnar bidrag till verksamheten i
företaget. (Rhenman 1970) Intressenterna ställer emellertid samtidigt krav på företaget och
endast om dessa krav i huvudsak blir tillgodosedda genom belöningar från företaget är
intressenterna villiga att fortsätta sin medverkan i företaget. Kraven som ställs från olika
intressenter är ofta motstridiga. Trots att intressenternas anspråk står i konflikt med varandra
förblir samverkan dem emellan nödvändig. (Rhenman, Stymne 1973)

På 1960-talet introducerade Rhenman sin modell intressentmodellen vilken illustrerar detta
förhållande.

Figur 1 Intressentmodellen Källa:Thomasson m.fl. 2000

Vid beslutsfattande skall ett företags ledning ha alla företagets intressenter i åtanke. Dessa
intressenter, eller användare, har alla ett direkt intresse av att få information om företagets
ekonomiska situation. Redovisningen skall således utformas för att på bästa sätt tillfredsställa
användarnas olika informationsbehov. (Smith 2000) Författarna Cornell och Shapiro
benämner intressenterna anspråkstagarna och hävdar att det är upp till varje intressent att göra
anspråk på relevant information. Anspråkstagarna sträcker sig förbi aktieägare och innehavare
av obligationer eller värdepapper i företaget till att även inkludera kunder, leverantörer,
distributörer och anställda.

                                                  
1 Från engelskans Stakeholder theory

Ägare

Stat & Kommun

Kunder

Företaget
Långivare
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Anställda
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I intressentmodellen intar ägarna en särställning då denna grupp tar del av företagets vinst. De
använder sig av informationen för två olika syften. Det ena är för att bedöma
företagsledningens skötsel av företaget och i sista hand för att ta beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen. Det andra är för beslut om att köpa, behålla eller sälja sin del i företaget. (Smith
2000) Långivare består av banker och andra kreditinstitut. Förutom återbetalning av lån är
långivarnas utbyte av företaget den ränta som de får. Långivarna använder redovisningen för
att avgöra företagets kreditrisk, det vill säga risken att företaget inte infriar sina
betalningsförpliktelser. Leverantörer som ger företaget krediter har liksom långivarna ett
intresse av att bedöma om företaget kan infria dessa förpliktelser. På motsvarande sätt är
kunderna, om de betalat i förskott, intresserade av att bedöma om företaget kan uppfylla sina
förpliktelser och leverera varan eller tjänsten ifråga. Staten intar även de en särställning vad
gäller de skatter som företaget är skyldigt att betala. Skattemyndigheten har ett intresse av
företagets redovisning för att bedöma om det skattepliktiga resultatet har beräknats i enlighet
med god redovisningssed. Företagets anställda har ett intresse av företagets ekonomi som är
kopplat till anställningstryggheten. I den mån det förekommer bonus- eller vinstandelssystem
är deras intresse av företagets ekonomi jämförbar med ägarnas. (ibid.)

Företagets intressenter har, i enlighet med vad Smith säger, alla ett direkt intresse av att
erhålla information om företagets ekonomiska situation. Denna information kommuniceras ut
från företaget på en rad olika sätt. För att närmare belysa själva kommunikationsprocessen
följer en redogörelse av olika kommunikationsteorier.

3.3 Kommunikationsteori
Kommunikation definieras enligt Svenska Akademin som utbyte av information. Alla, såväl
människor som organisationer och företag är tvungna att på något sätt kommunicera för att
visa sin existens. Kommunikation syftar till att upprätthålla en relation och en mängd olika
kommunikationsteorier har utformats för att beskriva processen.

3.3.1 Linjär kommunikationsmodell
Denna modell är baserad på Claude Elwood Shannon och Warren Weavers modell som de
ställde upp år 1962 samt Wilbur Schramms kommunkationsmodell som han utvecklade år
1955.  Modellen har fått stor genomslagskraft världen över och är erkänd som ”the basic
model of masscommunication”. (Fill 1999)

Figur 2 Shannon & Weavers kommunikationsmodell

Källa Kodning Signal
Tolkning
Mottagare

Meddelande
Störning Störning
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Källa/kodning

Källan, vilken kan bestå av en individ eller en organisation, producerar ett kodat meddelande
som ska nå fram till en mottagare. Kodningen kan bestå i bilder, ord, symboler, musik med
mera. Det gäller att välja en kodning som gör att mottagaren har möjlighet att ta emot
meddelandet då detta är syftet med kodningen. Det finns ett flertal orsaker till varför man inte
lyckas välja rätt kodning till ett meddelande. Ett exempel kan vara att källan inte har förstått
mottagarens situation rätt och därmed skickar ett meddelande som mottagaren missförstår
eller inte förstår alls. Om källan misslyckas att uppskatta mottagarens kunskapsnivå kan det
leda till att meddelandet blir kodat i ord och symboler som mottagaren inte har tillräckligt
med kunskap för att förstå. (ibid.)

Signal

När meddelandet är kodat måste det överföras till en signal så att det kan sändas över en kanal
för att nå fram till mottagaren. Kanalen kan antingen vara av personlig eller icke-personlig
karaktär. Den förstnämnda innefattar face-to-face kontakt eller word-of-mouth
kommunikation. Icke-personliga kanaler kan vara massmedia som kan nå stora publiker.
(ibid.)

Tolkning/mottagare

I denna process försöker mottagaren tolka och förstå meddelandets budskap. Desto mer
kunskap mottagaren har om källan desto lättare är det för mottagaren att tolka meddelandet
och förstå källans budskap. (Ibid)

Störning

Det finns alltid någon form av störning i alla typer av kommunikation. En störning
uppkommer när mottagaren på något sätt är förhindrad att ta emot ett meddelande. Detta kan
antingen bero på kognitiva eller fysiska faktorer. En kognitiv faktor kan vara att meddelandet
var fel kodat, det vill säga att mottagaren inte hade tillräckligt med kunskaper för att kunna
förstå meddelandet. Fysiska faktorer kan bero på att mottagaren på något sätt blev fysiskt
förhindrad att ta emot meddelandet. (Ibid)

Shannon och Weaver utvecklade även en hypotes om att ju högre kvalité det sända budskapet
B har desto mer överensstämmande kommer det att vara med det mottagna budskapet B’.
Teorin bygger på antagandet att B är approximativt med B’. En ökning av kvalitén kan göras
genom exempelvis en bättre formulering av en text för att öka förståelsen, ett bättre medieval
och tydligare sändare med mera.(Holm 2002)
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3.3.2 Edelfelts Trattmodell
En forskare vid namn Edelfelt vidareutvecklade den linjära kommunikationsmodellen och
skapade en egen modell vilken benämns Edelfelts trattmodell. Han utgår i sin modell ifrån
mänsklig kommunikation och lägger därmed sin fokus på mottagaren och dess förståelse.
Edelfelt menar att när en sändare producerar ett meddelanden till en mottagare så är både
sändaren och mottagaren sysselsatta med att producera kommunikativ förståelse. Sändaren
försöker forma meddelandet på ett sådant sätt att mottagaren ska kunna förstå budskapet.
Mottagaren i sin tur försöker forma meddelandet så att det blir förståeligt för denne genom att
exempelvis översätta meddelandet till egna ord. (Holm 2002) Här ställer sig Edelfelt kritisk
mot Shannon och Weavers hypotes om att en optimal kvalitetsökning av det sända budskapet
B leder till att det mottagna budskapet B’ blir approximativt med B. Edelfelt grundar sin kritik
på att man för att kunna optimera kvalitén i ett budskap så att mottagaren ska kunna tolka
budskapet rätt måste ha förståelse för hur mottagarens biologiska mottagningssystem
fungerar. Detta anser Edelfelt vara en omöjlighet och därmed förkastar han Shannon och
Weavers hypotes. (Holm 2002)

Edelfelt menar att både det sända budskapet och det mottagna budskapet i grunden är en
analytisk process som utgår från individernas förförståelse. Den som mottar ett budskap tar
emot material av något slag och bearbetar detta material. Denna bearbetningsprocess styrs
dels av vilken typ av material det är frågan om, dels av de tolkningsförutsättningar som utgörs
av individens samlade erfarenheter. Edelfelt anser att oberoende av hur det hur det sända
materialet ser ut så är det mottagarens tidigare erfarenheter och kunskaper som avgör hur
denne uppfattar och tolkar materialet. Denna tolkningsprocess är enligt Edelfelt en ständigt
pågående process då individer alltid får nya kunskaper och därmed ökar sin förförståelse.
Detta leder oss fram till Edelfelts beskrivning av den kommunicerande människan: ”All
kommunikation beror på mottagarens villkor” (Holm 2002)

Ett av de främsta verktygen som ett företag använder sig av för att kommunicera med sin
omgivning är deras finansiella rapporter vilka närmare beskrevs i avsnitt 3.1. För dessa
rapporter har en föreställningsram för hur de skall utformas tagits fram.

3.5 Föreställningsram för finansiella rapporter
Om vi återgår till Artsbergs bredare definition av redovisning som finansiell rapportering ses
redovisningen som ett informationsinstrument. Det blir då mera relevant att utgå från
kvalitativa kriterier för hur informationen skall vara utformad än att fokusera på principer för
värdering. Den moderna normgivningen utgår således inte heller från de traditionella
redovisningsprinciperna i första hand utan den tar i stället sin utgångspunkt i
redovisningsprofessionens så kallade föreställningsramar.
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FASB var först ut med ett försök att utveckla ett koncept för att vägleda fastställandet av
standarder genom en föreställningsram2. Målet var att skapa en referensram i syfte att ha som
hjälp för att lösa redovisningsproblem. (Schroeder Clark Cathey 2001) Artsberg redogör för
ett antal ytterligare syften med en föreställningsram utifrån ett företagslednings- och
revisorsperspektiv. Den skall verka som hjälp för utformning av nya normer och revidering av
gamla normer. Dessutom är syftet att den skall användas som underlag för tolkning av normer
för att utröna hur dessa skall appliceras. Slutligen skall föreställningsramen även kunna
användas för att utfylla de områden som inte standardiserats eller normerats. Vidare är ramen
även användbar för den enskilde årsredovisningsläsaren då den ger riktlinjer för tolkningen av
informationen samt informerar allmänheten om normgivarens inställning rörande redovisning.
(Artsberg 2003)

FASBs modell var förebilden för den föreställningsram som utarbetades av IASB
(International Accounting Standard Commiteés) och sedan översattes av Redovisningsrådet
för att gälla som standard i svensk redovisning. Modellen beskriver vissa kvalitetskrav eller
kvalitativa egenskaper som redovisningen ska innehålla. Den externa redovisningens syfte är
att förmedla information om företagets ekonomi till olika användare och därför utgår
modellen från användarnas informationsbehov. (Smith 2000)

Figur 3: Conceptual framework egen modell utifrån Smith (2000)

Nedan följer en kortare beskrivning av egenskaperna validitet, tillförlitlighet och
verifierbarhet. Därefter ges en mer utförlig beskrivning av egenskaperna jämförbarhet och
relevans då det är dessa egenskaper som är centrala för uppsatsens problembild.

                                                  
2 Vi använder oss av begreppet föreställningsram vilket är Artsbergs översättning av begreppet Conceptual
framework
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Validitet innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan redovisningen och
verkligheten, det vill säga att redovisningen ska avbilda de aspekter av verkligheten som den
avser att avbilda. (Smith 2000) För att validitet ska vara uppfylld ska redovisningen innehålla
fyra egenskaper som man ser som minimikrav. Dessa egenskaper är: neutralitet, innebörd
över form, väsentlighet och fullständighet. Tillförlitligheten i informationen handlar om hur
väl redovisningen avbildar företagets ekonomiska verklighet, d v s den underliggande
verkligheten. Smith menar vidare att man här ofta behöver göra en avvägning mellan
informationens aktualitet och tillförlitlighet, då det är bättre att informationen kommer i tid
med risk för att den är mindre tillförlitlig. Slutligen skall redovisningens alla händelser vara
verifierbara , det vill säga någon form av bevis måste vara möjligt att ta fram. I
redovisningssammanhang kallas detta bevis för en ”verifikation”. (ibid)

3.5.1 Jämförbarhet
Under 1950-talet pågick det stora diskussioner om bristen på jämförbarhet i den finansiella
rapporteringen och detta togs till sin spets år 1957 då the American Accounting Association
(AAA) tog upp och behandlade frågan. Detta resulterade i att AAA gav ut en tredje utgåva av
Accounting and Reporting Standards där de konstaterade att ”jämförbarhet över tid och
mellan företag är av väsentlig betydelse för de finansiella rapporterna”. (van Breda 1991)

The Financial Accounting Standard Board (FASB) ger följande definition av begreppet
jämförbarhet: (van Breda 1991)

”quality of information that enables users to identify similarities in and differences between
two sets of economic phenomena”

Jämförbarhet delas in i två olika delar; enhetlighet samt konsekvens. Med enhetlighet menas
att liknande transaktioner skall redovisas på liknade sätt. Konsekvens innebär att man i
redovisningen skall tillämpa samma redovisningsprinciper över tid och rum. (Kedner xx)
Framtagandet av redovisningsprinciper är av väsentlig betydelse för att öka användarnas
möjligheter att genomföra korrekta analyser på basis av informationen. (van Breda 1991) För
att underlätta analysmöjligheterna kan man skilja på två aspekter av jämförbarhet: (Smith
2000)

1. Jämförbarhet över tiden – denna aspekt behandlar jämförbarhet inom ett och samma
bolag. Om en användare av finansiell information ska ha en möjlighet att fatta ett
beslut om ett företag måste denne kunna jämföra med nyckeltal från föregående år.
(Smith 2000) Det gäller därmed att företag är konsekventa över tiden med
användandet av redovisningsprinciper så att nyckeltal från ett år blir jämförbara med
nyckeltal från ett annat år. (Artsberg 2003) Detta är lagstadgat i ÅRL 2:a kap 4:e §
där det stadgas att samma principer för värdering, klassificering och indelning av de
olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från
ett räkenskapsår till ett annat. (FARs Samlingsvolym 2003)
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2. Jämförbarhet mellan företag – för att en användare ska kunna fatta beslut på basis av
information ska de kunna ha en möjlighet att jämföra ett företags finansiella
information med ett annat företags finansiella information. (Smith 2000) Här är det
normgivarnas ansvar att skapa enhetliga regler som behandlar händelser på ett likartat
sätt, det vill säga att man standardiserar redovisningen (standardisering kommer att
behandlas utförligare senare i kapitlet). Det är dock viktigt att standardiseringen inte
blir helt fastlåst så att den bortser ifrån väsentliga omständigheter i det enskilda fallet.
(Artsberg 2003)

Enligt Gösta Kedner finns det även en tredje aspekt som tar upp det internationella
perspektivet på jämförbarhet, nämligen jämförbarhet mellan företag i olika länder. Detta har
på senare tid blivit en alltmer angelägnare fråga då olika länders redovisningssystem ofta
skiljer sig åt. (Kedner XX) Därför har det bildats speciella organisationer vars uppgift är att
skapa redovisningsprinciper och andra regler som kan accepteras av ett större antal länder.
Exempel på sådana organisationer är International Accounting Standards Board (IASB) samt
Financial Accounting Standards Boards (FASB). I Sverige har BFN och Redovsiningsrådets
Rekommendationer beaktat dessa organisationers redovsiningsstandarder.(Ibid)

3.5.2 Relevans
Inledningsvis redogörs för begreppet relevans ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Därefter behandlas den redovisningsteoretiska aspekten av egenskapen relevans. Detta har vi
valt att göra då vi anser att det ger läsaren en djupare förståelse för begreppet relevans.

Med relevans menas enligt encyklopedierna väsentlig, viktig eller betydelsefull för saken,
frågan eller sammanhanget. Vid sidan härav finns också, fortfarande enligt ordböckerna en
svagare grundmening hos termen relevans. En relevant företeelse kan även höra till saken
utan att för den skull vara viktig, väsentlig eller betydelsefull för saken. En motivering kan
således vara relevant men ändå oväsentlig. Likaså kan kunskap även vara relevant för onda
ändamål. (Vedung 1994)

Vedung hävdar vidare att relevans inte kan likställas med nytta, däremot är nytta i likhet med
användning och användbarhet indikatorer på relevans. Att en utsaga är relevant för ämnet
ifråga betyder bara att den sakfrågemässigt hänger ihop med ämnet, inte att någons utsaga av
den påverkat ämnet. Ur forskningssynpunkt kopplas till begreppet relevans även parametrarna
intressant för vem, i vilket hänseende och vid vilken tid. En generell formel för relevans ställs
därmed upp som en fyrställig relation: R (X Y Z U).(Vedung 1994)

Generella formeln tillämpad på forskningens relevans:

Informationen X är relevant för (hör till) saken Y hos aktören Z vid tidpunkten U.

Ur en psykologisk synvinkel antas att människan har en intuition om vad som är relevant
respektive mindre relevant. Denna intuition är beroende av att vi kan sätta in informationen
eller påståendet i ett sammanhang. Ett krav för relevans är således ett befintligt sammanhang.
(Sperber, Wilson 1986)
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Relevans är enligt Sperber och Wilson även ett komparativt begrepp.

 I. Ett påstående är relevant i sitt sammanhang i den utsträckning dess kontextuella
effekter i sammanhanget är stora.

 II. Ett påstående är relevant i sitt sammanhang i den utsträckning som den processuella
ansträngningen som krävs i sammanhanget är liten.

Denna definition innebär att jämförelser rakt av endast är möjliga i viss mån; om allt annat
lika är ett påstående med större kontextuella effekter mer relevant. På samma sätt är, allt annat
lika, en påstående som kräver mindre processuell ansträngning mera relevant.

Redovisningsteoretikerna anser att egenskapen relevans kan ses ur tre olika aspekter.
Redovisningsinformation ska vara relevant så att användarna ska ha en möjlighet att fatta
beslut på basis av informationen. Detta kallas beslutsrelevans. (Smith 2000)
Redovisningsinformation kan även användas som underlag för prognoser för att användarna
på så sätt ska kunna förutspå framtiden och detta kallas därmed för prognosrelevans. För en
investerare på aktiemarkanden kan dessa prognoser ligga till grund för ett köp eller sälj beslut.
Med redovisningsinformation kan användarna även kontrollera riktigheten i tidigare
prognoser genom att informationen tillåter användarna att se mönster och trender. Denna
kontroll kan i sin tur påverka efterföljande prognoser och det har därav fått namnet
återföringsrelevans/feedback. (Smith 200) Denna kontroll är även mycket viktig i
beslutsprocessen då ett beslutstagande ofta är influerat av utfallet av ett tidigare beslut. (van
Breda 1991)

Redovisningsinformation måste ständigt ha en både framåtblickande och tillbakablickande
karaktär då tidigare händelser är viktiga för att skatta framtida händelser. Historisk
information är relevant även om den inte är uttryckt tydligt i en prognos då det i så fall
överlämnas till läsaren att själv göra dessa skattningar. Det är till och med så att många
finansanalytiker föredrar rådata så att de utifrån det kan göra sina egna framtidsbedömningar.
(Artsberg 2003) Det är även viktigt att de finansiella rapporterna innehåller information om
ovanliga, och onormala händelser som har en resultatpåverkan då detta kan underlätta
användarnas framtidsbedömningar. (Ibid)

Det finns även två minimikrav för att informationen ska uppfylla relevanskravet. Dessa är
begriplighet och aktualitet. Det förstnämnda minimikravet innebär att mottagaren skall förstå
innebörden av redovisningsinformation. Detta behandlas inte närmare av Smith då han anser
att innebörden torde vara ganska uppenbar. Det sistnämnda kravet innebär att finansiella
rapporter inte ska ges ut allt för lång tid efter redovisningsperiodens slut. (Smith 2000)
Aktualitet är en mycket viktigt faktor för de finansiella rapporterna då dessa måste vara
tillgängliga för beslutsfattarna innan den mister sin kapacitet att influera. Enligt
Redovisningsrådets rekommendation 22 stadgas att de finansiella rapporternas användbarhet
minskar om rapporterna inte görs tillgängliga inom rimlig tid efter balansdagen. Permanenta
faktorer, såsom komplexiteten i företagets verksamhet, utgör inte något särskilt skäl för att
inte rapportera inom rimlig tid. Tidsgränser för publiceringen av de finansiella rapporterna
anges i ÅRL och i noteringsavtal. (FARs Samlingsvolym 2003) Aktualitet i sig garanterar inte
relevans men utan aktualitet kan finansiella rapporter inte vara relevanta.



23

Publicering av finansiella rapporter måste därmed vara så snabb och effektiv som möjligt för
att försäkra att användarna får tillgång till informationen innan de mister sin aktualitet.
Finansiella rapporter måste även ges ut med frekventa intervaller så att förändringar i
företagets situation som kan påverka användarnas beslut visas. (van Breda 1991)

För att kunna avgöra om information är relevant måste man först kunna skilja på information
och data. Data kan definieras som ett mått eller beskrivning av en händelse eller ett objekt.
Om dessa data redan är känd eller inte är av betydelse för användarna så är det inte
information. Information kan definieras som data som har en överraskande effekt på
användaren. Ett första steg i att välja ut relevant information till de finansiella rapporterna är
att se till att det är information och inte data, annars blir rapporterna inte relevanta. (van Breda
1991)

Information ska reducera osäkerhet i de finansiella rapporterna och kommunicera ut ett
budskap till beslutsfattarna som ger dem ett högre värde än vad det kostar och till slut väcka
en potentiell reaktion. (Ibid)

3.6 Sammanfattning
Slutligen har vi valt att sammanställa de teorier vi beskrivit i en egen modell vilken kommer
att vara utgångspunkten för vår analys. Vi vill med denna modell belysa
kommunikationsprocessen för företagens finansiella rapportering där stor vikt lagts vid
begreppen jämförbarhet och relevans.

Enligt Van Breda föreligger det en betydande skillnad mellan information och data. Han
definierar data som ett mått eller en beskrivning av en händelse eller ett objekt. Information
däremot är den sammansättning av data som harr en överraskande effekt på mottagaren.
Information syftar till att reducera osäkerhet i de finansiella rapporterna och ge mottagaren en
ökad kunskap. I Shannon och Weavers arbete låg den teoretiska utgångspunkten i
matematiken. Deras kommunikationsintresse inriktades framförallt på kvantitativa problem,
vilken mängd signaler som ett system kunde processa. Vad som sades eller sändes var för
dem ovidkommande. Dock förutsatte de båda forskarna att den i grunden tekniska process de
skildrade i sin modell också ägde rum i vanliga kommunikationssammanhang individer
emellan och även företag och individer emellan.

Figur 4 Egen sammanfattande modell av våra valda teorier

     Källa            Signal       Mottagare         Tolkning

   Förförståelse

   Företagets intressenter

              Jämförbarhet & Relevans



24

Vår modell syftar till att illustrera hur kommunikationsprocessen av finansiell information
från företagen ut till deras intressenter sker. Genom att applicera modellen på finansiell
rapportering så som den sker idag och jämföra den med hur rapporteringsprocessen genom
XBRL sker hoppas vi kunna undersöka eventuella skillnader i rapporternas jämförbarhet och
relevans.

Modellens utgångspunkt är Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Källan är således
företaget självt, signalen som sänds ut är den finansiella informationen och mottagaren i
modellen utgörs utav de som Rhenman definierar som företagets intressenter. Mottagare är
därigenom de som tar del av företagets finansiella information, det vill säga ägare, långivare,
stat och kommun, kunder samt leverantörer. Till dessa mottagare har ytterligare ett begrepp i
form av Edelfelts fokusering på begreppet förförståelse kopplats. Vi gör här i enlighet med
Edelfelts teori ett antagande om att den slutgiltiga tolkningen av det sända budskapet här
påverkas av mottagarnas samlade kunskaper och tidigare erfarenheter. Möjligheten att på ett
enkelt och lättåtkomligt sätt erhålla utökade kunskaper om det mottagna budskapet skulle
således medföra en för intressenten bättre och djupare tolkning. Den längsgående pilen i
modellen symboliserar fokuseringen på att informationen som kommuniceras skall uppfylla
de krav på jämförbarhet och relevans som formulerats för redovisningen.
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4. Standardiserad redovisning

I detta kapitel ges en bakgrund till de standarder som dagens
redovisning baseras på. Kapitlet inleds med en allmän definition av
standard som begrepp samt hur en sådan kommer till stånd. Kapitlet
syftar till att ge läsaren en större förståelse för vad en standard är
samt dess relation till begreppet jämförbarhet.

För att underlätta jämförbarhet mellan företag ligger det på normgivarnas ansvar att skapa
standarder för redovisning. Hela vårt samhälle är uppbyggt på olika typer av standarder. Det
övergripande syftet med dessa är att förenkla olika verksamheter i samhället vilket bidrar till
högre lönsamhet för produktion och handel samt även möjliggöra kommunikation mellan
olika länder. En standardisering ska tillgodose så många olika parters önskemål som är
möjligt och på så sätt även så långt som möjligt möta dessa parters intressen. Detta förutsätter
att det finns ett samarbete och samförstånd mellan olika samhällsintressen såsom producenter
och konsumenter. Dessa intressen måste även vara villiga att bidra med sin kunskap,
erfarenhet och resurser inom sina respektive fackområden. (www.its.se 2003)

Initiativ till standardisering kan komma från många olika håll både privat som offentlig. Det
finns möjlighet att vända sig till ett standardiseringsorgan med förslag på en standardisering
inom något område. Organet avgör sedan om standardisering ska genomföras genom att väga
samman tekniska, sociala, ekonomiska och andra faktorer för att möjliggöra öppnare
marknader, starkare konkurrens samt bättre kvalitet och säkerhet. De olika parterna ska även
erbjudas en gemensam bas för vidareutveckling. (ibid.)

Standardisering är idag i hög grad en internationell angelägenhet och svensk standard grundar
sig ofta i stor utsträckning på resultaten från internationell standardisering. Svenska experter
deltar genom de svenska standardiseringsorganen i internationell standardisering för att
framföra svenska synpunkter och ta tillvara svenska intressen. På detta sätt får Sverige en
möjlighet att påverka den standard som kommer att finnas i framtiden. (ibid)

3.6.1 Standarder i redovisning och finansiell rapportering
För att externa finansiella rapporter skall kunna användas för sitt syfte måste de grundas på
gemensamma, enhetliga och väldefinierade begrepp, benämningar och tillvägagångssätt, det
vill säga på standarder. (Österman 2005) Den europeiska unionen har beslutat att som
standard för finansiell rapportering införa IFRS, International Financial Reporting Standards.
Regelverket beskriver i text hur en finansiell rapport skall utformas och hur bakomliggande
beräkningar skall ske. För tilläggsupplysningar ges däremot inga föreskrivna rubriker eller
tolkningsföreskrifter. Detta medför en brist på enhetlighet i rapporterna vilket innebär att
rapporter från olika företag inte är helt jämförbara. (ibid.)
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Exempel på standarder i Sverige är att alla företag som omfattas av Bokföringslagens (BFL) 6
kap § 1 skall avsluta varje räkenskapsår med en årsredovisning enligt Årsredovisningslagen
(ÅRL). Det grundläggande regelverket för denna årsredovisnings utförande är dels ÅRL som
föreskriver hur rapporten skall utformas och hur den skall räknas fram. Därtill finns ett
kompletterande regelverk, god redovisningssed, som är en tolkning av ÅRL. (FARs
samlingsvolym 2003) För att säkerställa att företagen verkligen infriar regelverkets krav på
utformandet av de finansiella rapporterna har en standardiserad kontoplan utarbetats. Denna
BAS kontoplan innehåller ett regelverk som på kontonivå i företagets huvudbok beskriver hur
kontona skall hanteras för att på bästa sätt skapa data som kan generera en årsredovisning.
(Östman 2005)

Till den svenska BAS-kontoplanen, vilken vi kommer att redogöra för senare i kapitlet, har
även knutits en standard för det format i vilket data idag exporteras från huvudboken,
Standard Import Export (SIE). SIE är ett samarbete mellan de stora
redovisningsprogramsleverantörerna i Sverige vilka gör överföring av information dem
emellan möjlig. (Intervju med John Eriksson)

3.6.2 BAS-kontoplanen
Redovisningen i Sverige är i hög grad standardiserad genom vår BAS-kontoplan vilken
underlättar jämförelser mellan svenska företag. Denna kontoplan växte fram i Sverige under
1970-talet när man insåg vikten av att utforma enhetliga riktlinjer för de svenska företagens
redovisning. Man tillsatte därmed en arbetsgrupp som fick i uppgift att utveckla dessa
riktlinjer. Resultatet av gruppens arbete blev en kontoplan som döptes till BAS 76 och den
antogs av Standardiseringskommissionen SIS som svensk standard.  BAS-kontoplanen
presenterades som ett generellt system för registrering och systematisering av affärshändelser
i företagens affärsredovisning. (Roots, Johansson 1996) BAS-kontoplanen har sedan dess
kontinuerligt uppdaterats och vidareutvecklats och anpassats efter nya redovisningsstandarder
och normer. Då Sverige är medlem i EU måste även internationella regler och normer
beaktas. (ibid.)

Det övergripande målet för BAS-kontoplanen är att standardisera redovisningen vilket får en
betydelse på redovisningens följande tre områden: (Roots, Johansson 1996)

1. Informationens jämförbarhet. Genom redovisningens standardisering kan
redovisningen göras jämförbar mellan olika företag.

2. Undervisningen. Genom en standardisering av redovisningen kan undervisningen i
redovisning effektiviseras, vilket BAS-kontoplanens utveckling har påvisat.

3. IT-området. Genom redovisningens standardisering kan utvecklingen av
datorbaserade redovisningssystem effektiviseras. Det blir möjligt att utveckla
generella datorbaserade redovisningssystem och datakommunikation mellan olika
operativsystem underlättas. (ibid.)
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Som vi nämnt tidigare är redovisningens syfte att framställa nödvändig ekonomisk
information till företagets olika intressenter vilket exempelvis kan ske genom att ge ut externa
rapporter. För att en rapport ska vara läsbar för företagets intressenter måste rapporten vara
uppbyggd enligt en viss struktur. Man måste således beskriva på vilket sätt man klassificerar
de data som rapporten behandlar.

Klassificering av redovisningsdata blir därmed en förutsättning för att för att man ska kunna
bygga upp redovisningsrapporter med viss struktur. BAS-kontoplanen är ett exempel på hur
redovisningsrapporter får struktur genom klassificering av data. (Roots, Johansson 1996)
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5. XBRL

I detta kapitel ges en presentation av eXstensible Business Reporting
Language, XBRL. Kapitlet inleds med en introduktion till XBRL efter
vilken organisationen kring XBRL beskrivs. Därefter ges en förklaring
till vad XBRL verkligen är. Slutligen har vi valt att ta upp en central
aspekt som är av stor betydelse för implementeringen av XBRL vilket
är problemet med elektronisk signatur.

5.1 Introduktion till XBRL
Tack vare Internet kan data idag förflyttas relativt fritt vilket möjliggör samarbeten och
utbyten mellan och inom organisationer. Trots denna fria förflyttning av data är denna idag
inte standardiserad.  Datan förstås exempelvis inte av alla system, den är i många fall svår att
analysera samt ofta svårtolkad. För att kunna koda datan behövs speciella verktyg i form av
hård- och mjukvara. (Deshmukh 2004)

Bara i USA produceras varje år i genomsnitt 100 miljarder dokument vilka sparas i en rad
olika format genom ett stort antal olika datasystem. Denna varierande förvaring av data
skapar problem för åtkomst av relevant information, jämförelse, sökning och distribuering av
information. Som en tänkbar lösning på problemen skapades XML, eXstensible Markup
Language. (Deshmukh 2004) XML är ett plattformsoberoende språk, vilket betyder att det
fungerar på alla de stora hård- och mjukvarorna inom de vanligaste operativsystemen. Med
markup menas att språket märker upp och identifierar information vilket leder till att systemet
känner av ordets verkliga betydelse.

En stor fördel med XML är att språket är töjbart – exstensible- och ständigt går att utveckla
till olika branschspecifika applikationer efter behov. Exempelvis finns en XML applikation
för medicin, en för biokemi och numera även en applikation för finansiell rapportering. För
var och en av dessa applikationer skapas en taxonomi, en begreppsapparat, där det
specificeras vilken betydelse varje enskilt ord har. För att åskådliggöra detta på ett lättare sätt
kan vi exemplifiera med ordet ”skatt”. Om vi idag söker på ordet ”skatt” genom en sökmotor
får vi upp information om såväl skatterådgivning som olika kulturskatter. Skulle vi istället
söka på ordet ”skatt” i ett system som tillämpade en taxonomi för finansiell rapportering ges
endast information som är kopplad till ordets betydelse enligt denna taxonomi. En sådan
sökning skulle således endast ge oss information om skatt i dess ekonomiska betydelse. 3

                                                  
3 För en närmare beskrivning av bakgrunden till XBRL och XBRLs historik, se bilaga 1.
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5.2 Vad är XBRL?
Enkelt uttryckt är XBRL ett språk för finansiell rapportering över Internet. (Intervju med John
E Eriksson) Det är ett språk eller ett format som baseras på standarder och som är skapat för
att läsas av datorer och användas av olika operativsystem. (Östberg 2005) Innehållet i ett
XBRL-baserat dokument medger att varje finfördelad del i vilken finansiell information som
helst kan laddas ner och bearbetas. (Lagerström 2000)

Ett annat sätt att uttrycka det är att XBRL (eXstensible Business Reporting Language) är en
applikation till XML, ett elektroniskt format med syfte att förenkla flödet av finansiella
rapporter, redovisnings dokumentation och annan finansiell information mellan olika
mjukvaruprogram. (Deshmukh 2004)

Bergeron går ännu djupare och ger följande definition av XBRL i sin bok Essentials of
XBRL:

XBRL is an open, platform-independent, international standard for the timely, accurate,
efficient, and cost-effective electronic storage, manipulation, repurposing, and
communication of financial and business reporting data.

XBRL fokuserar på den finansiella rapporteringen. Syftet är att underlätta flödet av finansiell
information genom hela flödesprocessen, från företag, till redovisningsprofessionen,
investerare, analytiker och andra användare. (Deshmukh 2004) Det är ingen ny
redovisningsstandard utan XBRL stödjer de allmänt accepterade redovisningsprinciperna
såsom ÅRL, IFRS och US GAAP. Som stöd för XBRL används således ett flertal
underliggande standarder. En svensk årsredovisning baseras på följande:

 I. En standard för kontoplan som utgörs av BAS.

 II. En standard som utgörs av ett regelverk som föreskriver hur varje enskilt konto i BAS
skall hanteras.

 III. En standard som föreskriver hur en årsredovisning skall utformas, ÅRL.

 IV. En standard som tolkar och kompletterar ÅRL, ”God redovisningssed”.

 V. En standard för det dataformat, språk, som skall användas för att utforma och använda
finansiella rapporter generellt. Denna standard är i detta sammanhang specifikationen
för XBRL som är XBRL 2.1.

 VI. En standard för hur regelverket för årsredovisningar skall uttryckas i en taxonomi, den
svenska översatta taxonomin. (Östberg 2005)

Enligt Östberg är XBRL bara toppen på ett berg av standarder som ofta används utan att vi
ens tänker på det.

Då vi talar om XBRL som ett språk är det viktigt att förtydliga att XBRL och XML inte är
programmeringsspråk. Ett programmeringsspråk, såsom exempelvis Java, används för att
specificera de processer som datorn måste göra för att genomföra en uppgift. XBRL och XML
är i stället ett beskrivande språk vilket innebär att de beskriver själva datan. De talar inte om
vad som skall göras med datan utan förklarar istället innebörden av den. (Bergeron 2003)
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XBRL innebär en möjlighet att på ett relativt enkelt och billigt sätt, utan specialservrar, via
Internet bygga bryggor för säker överföring av data mellan olika system.

XBRL är:

• Ett XML baserat format för finansiell rapportering.

• Ett format för överföring av såväl enstaka data som hela databaser.

• Ett töjbart format som kan utökas efter behov.

• Ett förklarande språk.

XBRL är inte:

• En ny redovisningsstandard.

• En privat ägd standard, den är royalty fri och får användas av alla.

• Ett programmeringsspråk.

Sammanfattningsvis kan sägas att:

• XBRL skall göra det enklare att rapportera finansiell information.

• XBRL skall göra informationen från ett företag avseende en period fullt jämförbar
med information från andra företag och för andra perioder.

• XBRL skall göra informationen till färskvara med kort tid mellan produktion och
konsumtion, informationen blir mer relevant då aktualiteten ökar. (Östberg  2005)

Dessa punkter kommer att i empirikapitlet närmare behandlas var för sig.

5.3 Organisationerna kring XBRL
XBRL International eller XBRL.ORG är en internationell ideell organisation som skall
underlätta den globala expansionen och införandet av XBRL. Det är ett globalt samarbete
mellan cirka 300 olika företag exempelvis Morgan Stanley, Reuters, revisionsbyråer såsom
Price Waterhouse Coopers, Ernst&Young, KPMG och Deloitte. Dessutom innefattar
samarbetet mjukvaruproducenter som bland andra Microsoft och IBM samt vissa statliga
organ som exempelvis SEC, AICPA. Under den internationella organisationen finns även
medlemmar som bedriver nationella verksamheter, så kallade jurisdictions. De har till uppgift
att verka för en nationell marknadsimplementering. (Cheney 2005)

Den svenska XBRL organisationen, Föreningen XBRL Sweden, är en idag en preliminär
juristdiction. Föreningen har utarbetat en taxonomi gällande för små- och medelstora bolag
vilken kommer att prövas under våren år 2006. Det är då tänkt att Bolagsverket kommer att
genomföra ett pilotprojekt för ingivning av årsredovisningar genom XBRL för vissa utvalda
företag. Därefter kommer en utvärdering att göras och sedan är det tänkt att en publik version
för frivillig inrapportering skall släppas. I ett senare skede kommer även taxonomier att
skapas som kommer att gälla de större bolagen. Inrapporteringen genom XBRL kommer alltså
att vara helt frivillig, diskussioner pågår dock kring att införa någon form av ”morot” eller
uppmuntran till de företag som väljer ingivning genom XBRL.
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XBRL Sweden är en ideell förening, bildad våren 2004 av de två revisorsorganisationerna
FAR (föreningen för auktoriserade och godkända revisorer och andra högt kvalificerade
specialister inom revisionsbyråbranschen), Revisorsamfundet och redovisningsorganisationen
SRF. Föreningens syfte är att utveckla en svenskanpassad XBRL-standard samt att aktivt
verka för dess införande i Sverige. (www.xbrl.se)

5.4 Elektronisk signatur
En namnteckning används för att åstadkomma juridisk giltighet för transaktioner. För att
kunna ge rättslig status och för att kunna skydda finansiell information i XBRL krävs det att
den traditionella namnunderskriften på papper kan ersättas av en elektronisk signatur. År 2001
började SFS 2000:832 att gälla i vilken det stadgas att kvalificerade elektroniska signaturer är
bindande. Med hjälp av dessa elektroniska signaturer går det att avgöra om information som
skickas elektroniskt är oförändrad eller om någon förvanskning skett på vägen mellan
avsändare och mottagare. Det går genom en elektronisk signatur även att verifiera att
mottagaren är den han utger sig för att vara. (Brättemark, Dykert, Helander 2001)

För att en elektronisk signatur skall uppfylla lagkraven krävs det att den anses vara avancerad.
Ett krav på en avancerad signatur är att den skall vara knuten uteslutande till en undertecknare
och att denna undertecknare skall vara möjlig att identifiera. Vidare skall signaturen vara
skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar. Dessutom krävs att
signaturen är knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt att förvanskningar av dessa
data går att upptäcka. Slutligen skall den avancerade signaturen även vara baserad på ett
kvalificerat certifikat. Certifikatutfärdaren, en betrodd tredje part, garanterar att själva
certifikatet uppfyller vissa krav. Om den elektroniska signaturen är motsvarigheten till en
namnteckning kan certifikatet på samma sätt sägas vara motsvarigheten till legitimationen.
(Brättemark, Dykert, Helander 2001)

Ett godkännande av en årsredovisning genom en elektronisk signatur motsäges idag av flera
olika författningar. Det innebär att det krävs en författningsändring innan inrapportering till
Bolagsverket genom XBRL med hjälp av elektronisk signatur kan bli verklighet. I ett projekt
lett av Skatteverket med Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Riksarkivet och
Statskontoret har en vägledning för elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter samt
mellan myndigheter och företag tagits fram. I denna vägledning behandlas förslag på hur
elektroniska signaturer genom företagslegitimationer skall kunna fungera. I vägledningen
stadgas följande:

Vid elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och företag som myndigheten
samarbetar med, bör företaget kunna identifieras med en företagslegitimation enligt en
fastställd standard. För att det elektroniska informationsutbytet med partnerföretagen ska
kunna utvecklas som en grund för en högre automatisering av myndigheternas verksamheter
utan att varje myndighet själv tvingas bygga och förvalta egna lösningar, bör
standardiserade företagslegitimationer införas. (SAMSET rapport 2005:1)
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Den 30:e november i år utgav Justitiedepartementet en promemoria vid namn Elektronisk
ingivning till Bolagsverket. Promemorian innehåller förslag till författningsändringar vilka för
aktiebolag skall möjliggöra elektroniskt insändande av årsredovisningshandlingar till
Bolagsverket. Det föreslås även att en årsredovisning skall få upprättas elektroniskt och
undertecknas med en avancerad elektronisk signatur. För att åstadkomma detta ges i
promemorian förslag på förändringar i Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen,
Aktiebolagsförordningen och i Förordningen om vissa årsredovisningsfrågor. Dessa
författningar innehåller idag lagtext som inte tillåter att dokument signeras elektroniskt.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1:a juli 2006. Som exempel kan nämnas
Aktiebolagslagens 2 Kap § 7 där lagtexten idag lyder: ”I aktiebolag, ekonomiska föreningar
och andra företag som företräds av en styrelse, skall årsredovisningen skrivas under av
samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, skall även denna skriva
under årsredovisningen.” Den föreslagna lagändringen behåller samma text med tillägget att
”I aktiebolag får årsredovisningen undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt
lagen (2000:832) om elektroniska signaturer.” (Promemoria JU2005/10549/L1)
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6. Empiri

I detta kapitel kommer vi att redogöra för det empiriska material som
vi har samlat in om XBRL. Kapitlet är upplagt med en inledande
beskrivande jämförelse mellan hur finansiell rapportering går till idag
och hur den skulle se ut vid ett användande av XBRL. Därefter
skildras hur XBRL prövar nya lösningar för att försöka göra den
finansiella informationen mer jämförbar och relevant. Slutligen
beskrivs en del av de problem och den kritik som riktats mot XBRL.

6.1 Finansiell rapportering idag
I detta avsnitt redovisas det empiriska material som samlats in då respondenterna ombetts att
beskriva hur rapporteringsprocessen av finansiell information ur deras synvinkel går till. För
att åskådliggöra processen har vi valt att presentera modeller över förloppet.

Företagets finansiella rapporter upprättas för såväl internt som externt bruk. Som vi
redogjorde för i teorikapitlet har dagens företag en mängd olika intressenter i form av bland
andra företagsledningen, företagets ägare, potentiella investerare och långivare. Intressenterna
använder informationen för skilda syften och har även olika mycket kunskap om företaget och
dess verksamhet.

I Bokföringslagen 6 Kap § 1 stadgas vilka företag som är skyldiga att för varje räkenskapsår
avsluta redovisningen med en årsredovisning. Tidpunkten för när dessa årsredovisningar skall
lämnas in till registreringsmyndigheten, Bolagsverket, regleras i Årsredovisningslagen 8 Kap.
För Aktiebolag gäller att årsredovisningen skall lämnas till revisorerna senast sex veckor före
ordinarie bolagsstämma vilken skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Denna årsredovisning skall senast en månad efter bolagsstämman vara Bolagsverket
tillhanda.(Intervju med Bo Lagerqvist)

Själva processen för företagens finansiella rapportering kan åskådliggöras med hjälp av
följande modell:

Figur 6 Processen för finansiell rapportering
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Processen startar med att alla händelser inom företaget bokförs i företagets huvudbok. Här
görs bokningar och konteringar för alla företagets transaktioner. Tidigare skedde all denna
rapportering i pappersformat men nuförtiden sker rapporteringen i de allra flesta företag
elektroniskt. Utifrån informationen i företagets huvudbok produceras såväl företagets externa
rapporter som dess interna rapporter. Interna rapporter delas upp i operationella rapporter
vilka innehåller information om verksamhetens dagliga drift såsom exempelvis löner samt
återkopplingsrapporter som utgörs av information om avvikelser mellan förväntat och verkligt
resultat. Denna information analyseras och skickas sedan vidare för att förhoppningsvis
avhjälpa problemet i framtiden. (Intervju med Caroline Prior)

De externa rapporterna utgörs främst av företagets årsredovisning vilken enligt lag skall
insändas till Bolagsverket samt de uppgifter som företaget är skyldigt att lämna till
skattemyndigheten. Processen åskådliggörs genom följande modell:

Figur 7 Inrapportering till Bolagsverket utan XBRL4

Företagets Årsredovisning skickas i dag in via post eller fax till Bolagsverket i Sundsvall.
Bolagsverket är en registrerande myndighet som kontrollerar att företagens årsredovisningar
är påskrivna av en revisor samt att de delar företagen är ålagda att sända in finns med.
(Intervju med Roland Höglund) På Bolagsverket scannas dokumenten in, indexeras och
lagras. Då företagens årsredovisningar är offentliga handlingar kan dessa sedan beställas av
Bolagsverkets kunder vilka främst är kreditupplysningsföretag och Skatteverket men även
privatpersoner.

                                                  
4 Idén till denna modell har vi fått från John E Eriksson styrelsemedlem i XBRL Sweden
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Årsredovisningarna skickas ut till kunderna endera som CD-romskivor eller som
papperskopior. De stora etablerade kunderna kan även själva hämta årsredovisningar via en
speciell webbtjänst. Då kunderna i sin tur vill analysera och behandla informationen i dessa
dokument måste all denna bearbetning ske manuellt. Om kunden exempelvis vill analysera ett
företags inrapporterade nyckeltal förs dessa siffror in i ett separat arbetsdokument där de
sedan analyseras. (Intervju med Bo Lagerqvist)

6.2 Finansiell rapportering med XBRL
I detta avsnitt presenteras de svar som respondenterna gett på frågan hur den finansiella
rapporteringen kommer att förändras med ett införande av XBRL. En återkoppling görs till
figur 7 från det förra avsnittet och figur 8 åskådliggör hur förloppet förändras.

Skulle företagen istället använda sig av XBRL som finansiell rapporteringsspråk så skulle
inrapporteringsprocessen till Bolagsverket istället ske på följande sätt:

Figur 8 Inrapportering till Bolagsverket med XBRL egen modell5

                                                  
5 Idén till modellen har vi fått från John e Eriksson styrelsemedlem XBRL Sweden
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Företagens årsredovisning skickas i detta fall in elektroniskt, underskriven med en elektronisk
signatur vilken beskrivits närmare i ett tidigare avsnitt, i standardformatet XBRL.
Årsredovisningarna lagras i samma format hos Bolagsverket där det finns tillgängligt för
beställning för kunder. Då kunderna beställer en årsredovisning kan de under
förutsättningarna i ovanstående modell få hem informationen i XBRL format. Denna
information är nu öppen och tillgänglig för kunden att analysera och bearbeta direkt. (Intervju
med John E Eriksson) Behandlingen av de inkomna uppgifterna tar i dagsläget tre till fyra
dagar. Vid ett införande av inrapportering genom XBRL räknar Bolagsverket med att denna
process kommer att effektiviseras betydligt. Behandlingstiden kommer att förkortas, de
kontroller som görs av årsredovisningarna kommer att kunna genomföras maskinellt och
distributionen ut till kunderna kommer att underlättas. (Intervju med Bo Lagerqvist)

Både Bo Lagerqvist och Roland Höglund på Bolagsverket anser att problemet med
elektronisk signatur är mycket centralt för implementeringen av XBRL som
rapporteringsstandard. För att XBRL skall kunna användas för insändande av
årsredovisningar till Bolagsverket krävs att elektroniska dokument skall kunna undertecknas
elektroniskt av såväl styrelse som revisorer. Enligt Maria Bengtsson på XBRL Sweden är den
promemoria som Justitiedepartementet utgav den 30:e november i år ett stort framsteg för
införandet av XBRL. Promemorian innehåller förslag på lagändringar vilka medger
elektronisk signering av årsredovisningar Organisationen har efterfrågat de föreslagna
lagändringarna i flera års tid och man har nu förhoppningar om att implementeringsarbetet
kommer att påskyndas.

6.3. Jämförbar information
I följande avsnitt redogörs för det empiriska material som samlats in i syfte att ta reda på hur
jämförbarheten i en finansiell rapport kan förbättras. Här redovisas de svar våra respondenter
avgett på våra frågor kring detta.

För att jämförbarhet skall kunna uppnås krävs att den finansiella informationen begreppssätts
och standardiseras så att all ekonomisk data ges en beteckning med en och samma betydelse. I
XBRL har taxonomier skapats för att realisera detta. En taxonomi är en klassifikation av
koncept och objekt i ett hierarkiskt ordnat system vilket indikerar ett förhållande dem
emellan. (Bergeron 2003)

Taxonomierna är utformade för att möta de lokala krav som ställs på redovisningen. I USA är
således taxonomin utformad efter US GAAP medan den taxonomi som skall gälla i Sverige är
utformad efter våra svenska regelverk. Den svenska taxonomin är under arbete och skall vara
färdig den 21:a december år 2005. Därefter kommer taxonomin att användas för ett
pilotprojekt till våren där Bolagsverket kommer att ta emot årsredovisningar i XBRL format
utav vissa utvalda företag. Efter detta görs en utvärdering, eventuella problem åtgärdas innan
en publik version kommer att kunna släppas. Den publika versionen skall sedan användas
under två års tid innan den slutligen sänds över till XBRL international för ett slutligt
godkännande. (Intervju med Maria Bengtsson)
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Var och en av dessa nationella taxonomier baseras på de övergripande XBRL
specifikationerna så att varje taxonomi kan kännas igen och användas på samma sätt. Vidare
kan taxonomierna även vidareutvecklats och utformas för vissa specifika branscher. Man kan
även gå ner till företagsnivå och vidareutveckla specifika taxonomier. Här är det dock av stor
vikt att möjliggöra jämförelse dessa emellan varför dessa taxonomier måste godkännas av
XBRL Sweden för att få genomslagskraft. (Intervju med Maria Bengtsson))

Figur 9 Schema över XBRL taxonomin Källa: Deshmukh 2004

Ovanstående modell visar hur taxonomierna förgrenar sig från den övergripande standarden
IAS (numera IFRS) genom olika Juristdictions vilka utformar taxonomier som
överensstämmer med nationella redovisningsregler och standarder. Vidare utformas specifika
taxonomier för enskilda branscher såsom exempelvis flygbolagsbranschen eller
jordbruksmarknaden vilka har en rad termer som inte tas upp i den landsövergripande
taxonomin. Slutligen utformas även taxonomier för internrapportering inom företagen där
företagsspecifika termer begreppssätts. (Deshmukh 2004) Sverige är idag en provisional
Juristdiction fram till dess att den svenska taxonomin godkänts av XBRL International.
(Intervju med Maria Bengtsson)

En taxonomi är som sagt en begreppsapparat där varje begrepp märks för att kunna
identifieras och härledas. Den ekonomiska informationen i dagens applikationer definieras
genom dess fysiska placering snarare än dess verkliga definition. Om vi separerar en siffra ur
ett dokument och placerar den utanför sitt sammanhang blir den just bara en siffra och
ingenting mer. (Hannon 2005) Genom XML formatet och XBRL placeras varje enskilt
begrepp i ett taxonomidokument och ges följande information:

• Name: Det unika namnet på den aktuella informationen, exempelvis ”Nettoinkomst-
efter-skatt”

• Weight: Vikt indikerar den numeriska relationen med föräldern6. I detta fall
motsvaras vikten av att ”Nettoinkomst-efter-skatt” är lika med ”Nettoinkomst-före-
skatt” minus ”Skatt”. Här är det således termen ”Nettoinkomst-före-skatt” som är
föräldern.

                                                  
6 Föräldern motsvaras här av den bakomliggande term som ligger till grund för den uträknande termen
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• Balance: Balansen anger om den ekonomiska termen är en debet- eller en kreditpost.

• Type: Varje koncept är antingen av monetär typ eller utgörs av en textsträng.
”Nettoinkomst-före-skatt är således av monetär typ medan lagstadgade
notinformationen är en textsträng.

• Label: Den ekonomiska termens namn tillförs en beskrivning.

• References: Refererar till litteratur där termens betydelse och/eller användning
förklaras. (Deshmukh 2004)

Med hjälp av denna märkning ges en beskrivning till det enskilda begreppet vilket gör att
exempelvis en siffra fungerar utan sin kontext även utanför den specifika applikationen den
härstammar ifrån. Märkningen liknas ofta vid en streckkod innehållande all
bakgrundsinformation till datan vilken ständigt finns länkad till densamma.(Cheney 2005)

Jämförbarhet mellan data från olika källor och för skilda perioder förutsätter enhetlighet i
definitioner, benämningar och i valet av metoder för databehandling. Med hjälp av
taxonomier ges ett standardiserat språk som ger varje enskild företeelse som skall finnas med
i en finansiell rapport en identitet och vissa fastställda egenskaper. Då informationen märks
med dess bakgrundsfakta går informationen att spåra bak i tiden. Därigenom ges möjligheten
att vid exempelvis beräkning av olika nyckeltal se vilken information som ligger till grund för
dessa beräkningar. (Östberg 2005)

Genom rapportering med XBRL skulle registreringsmyndigheten, Bolagsverket i Sverige och
SEC i USA, kunna identifiera avvikelser från branschstandard. Vid alltför stora avvikelser
skulle myndigheterna kunna begära in förklaringar eller kommentarer från företaget. Detta
skulle kunna bidra till att undvika skandaler likt dem i Enron och WorldCom i framtiden.
(McNamar 2003) Då vi frågade Maria Bengtsson hur hon ansåg att jämförbarheten inom
branscher skulle påverkas genom ett införande av XBRL svarade hon att hon att XBRL
definitivt skulle ha en positiv inverkan. Däremot pekade hon på svårigheterna med ökad
transparens då företag tvingas visa finansiell information i sina rapporter som de kanske
egentligen inte vill att användarna skall se. Maria menade vidare att en av de stora vinsterna
med XBRL sett ur jämförbarhetsperspektiv är att det skapas en internationell standard för
finansiell rapportering. Idag anpassas redovisningen och revisionen efter internationella
regelverk och standarder och nu ges samma möjlighet även för den finansiella rapporteringen.
Med hjälp av XBRL kommer nu exempelvis ett pappersmasseföretag i Ryssland att kunna
jämföra sina finansiella rapporter med ett liknande företag i ett annat land.

6.5 Relevant information
I avsnittet som följer redogörs för den empiri som inhämtats för att besvara frågan hur
informationen i de finansiella rapporterna kan bli mer relevant.

Som den största fördelen med XBRL nämner alla våra respondenter den effektivisering som
XBRL kommer att kunna bidra till. Dels kommer processerna inom företagen att kunna
effektiviseras och dels kommer hanteringen och kontrollen hos till exempel Bolagsverket att
göras snabbare.



39

Den finansiella informationen bearbetas idag i en rad olika format vilka sedan, ofta manuellt,
sammanställs i ett slutgiltigt dokument. I artikeln Combating Everyday Data Problems with
XBRL beskriver författaren N. Hannon problemet som uppstår då företagen behöver
återanvända sedan tidigare sammanställd information. Om ett företag exempelvis gör en
lagervärdering görs denna som en fristående applikation. När företaget sedan behöver
använda sig av denna information i en budget eller prognos måste informationen knappas in
manuellt i det nya arbetsdokumentet, exempelvis i ett excelark. (Hannon 2005) Vid
översättningar mellan dokument i olika format, vilket som sagt ofta sker manuellt, måste
hänsyn tas till risken för felavläsningar och felinmatningar genom den mänskliga faktorn. Vid
ett användande av ett standardformat då man slipper denna översättning elimineras risken för
denna typ av fel. Vidare ger en sådan behandling av data även en effektivitetsvinst då den
manuella inknappningen är en relativt tidsödande och kostsam process.(Willis 2002)

Ytterligare ett förtydligande av problemen med de tidskrävande processerna med att
sammanställa finansiell information ges i artikeln Business Case for XBRL skriven av
Hoffman. Han beskriver med ett exempel hur US Federal Financial Institutions Examination
Council (FFIEC) hade en process på 60-75 dagar för att göra sin finansiella information
tillgänglig för sina användare. Denna process bestod i att samla in data, sammanställa och
validera den och slutligen publicera informationen på Internet. Efter implementeringen av
XBRL kunde denna process minskas ned till att ta endast två dagar. (Hoffman 2005) Denna
långa process är verklighet för de flesta företag idag. Exempelvis publicerade företaget Volvo
sitt resultat för det tredje kvartalet år 2005 den 25 oktober, alltså cirka en månad efter
kvartalets avslut. (Intervju med Caroline Prior)

Hos den amerikanska motsvarigheten till Bolagsverket, Securities and Exchange
Commissions (SEC), som från och med september år 2004 tillåter inrapportering genom
XBRL har man redan kunnat konstatera både ekonomiska- och tidsvinster. De räknar med att
den tid det tar att behandla inkomna rapporter kommer att kunna halveras, från två månader
till cirka en månad.(Precht 2004) Även Bolagsverket ser som vi tidigare nämnt stora fördelar
och tidsvinster med inrapportering genom XBRL. (Intervju med Bo Lagerqvist)

De externa rapporter som produceras av företagen är framförallt de sedvanliga årsrapporterna,
deklarationer och pressmeddelanden. Mycket av denna information läggs ut på företagens
egna hemsidor och blir därigenom tillgänglig för användarna. Problemen idag är att den
finansiella information som finns publicerad på börsbolagens hemsidor inte är reviderad. Det
finns således idag ingen garanti för att en revisor verifierat att denna information är
densamma som den som skickats in till Bolagsverket. (Intervju med Maria Bengtsson) En
vinst genom XBRL kan här vara en integrering mellan ekonomisystemet och hemsidan, det
vill säga att ekonomisystemet genom ett fördefinierat format i XBRL länkar finansiell data
direkt till hemsidan. (Lagerström 2000) Genom att den reviderade informationen är signerad
elektroniskt går det att skilja mellan reviderad- och icke reviderad information.( Intervju med
Maria Bengtsson)
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I rapporten This May Be the Time to Adopt XBRL for Financial Reporting skriver författaren
att en anledning till behovet av ett standardiserat format för finansiell rapportering är att
relevant finansiell information för analyser idag kan vara mycket tidsödande att lokalisera.
Om någon exempelvis vill ta reda på ett företags årsvinster för de senaste fyra åren måste han
eller hon beställa årsredovisningarna för dessa år, alternativt ladda hem finansiell information
i form av årsredovisningar och pressmeddelanden från företagets hemsida. Ett standardformat
tillsammans med tillhörande taxonomi skulle kunna möjliggöra att all information görs sökbar
individuellt. I detta fall skulle ett utdrag av just den eftertraktade informationen kunna göras
snabbt och effektivt. Denna sökmöjlighet skulle kunna komma att innebära en stor
tidsbesparing. (www.iomas.com)

6.6 Kritik mot XBRL
De flesta röster som höjs angående XBRL är mycket positiva. Vi vill dock avsluta detta
kapitel om XBRL med att redogöra för en del av den kritik och de problem som kan komma
att uppstå.

Cushing beskriver i sin artikel ”XBRL is far too complex” de problem han finner med XBRL.
Ett stort problem är att det är så tekniskt komplext vilket kan försvåra arbetet med
implementeringen för såväl programmerare som användare. Tekniska lösningar anses ofta
väldigt komplicerade till en början och kräver alltid en viss anpassningstid. Vidare är ett stort
problem vid ett införande av XBRL som internationell rapporteringsstandard att de
internationella redovisningsstandarder som finns idag inte är heltäckande. Många länder
använder därför sina egna nationella standarder som komplettering. Dessutom började IFRS
att gälla i Europa år 2005 medan de i USA inte kommer att behöva börja användas förrän år
2007 vilket innebär ett glapp kontinenterna emellan. (Cushing 2003)

Vid vårt samtal med Maria Bengtsson diskuterades andra problem med ett införande av
XBRL. Till att börja med kan det innebära ett motstånd mot en implementering av XBRL då
det kan komma att innebära en minskning av arbetstillfällen då manuella processer
automatiseras. Dock behöver detta inte medföra att folk förlorar sina anställningar utan
snarare att resurser omfördelas och att dessa arbetsuppgifter kan ersättas med andra mer
intressanta uppgifter.

Beträffande problemen med standarder menar Bengtsson vidare att det kan vara svårt för den
internationella XBRL organisationen, vilken är det organ som slutligen godkänner de olika
taxonomierna, att skaffa sig den kunskap som krävs om varje enskilt lands
redovisningsprinciper. Detta kan komma att försvåra själva godkännandeprocessen. Dessutom
finns en risk att länder börjar skapa egna taxonomier vilka inte följer den internationella
XBRL standarden. En följd av detta skulle således bli att jämförbarheten länder emellan
skulle försämras eller till och med försvinna.
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7. Analys

I detta kapitel kommer vi utifrån våra valda teorier och vår egen
sammanfattade modell att analysera det material om XBRL som vi
redogjort för i föregående kapitel.

Om vi applicerar vår egen teoretiska modell av finansiell rapportering som en
kommunikationsprocess kan sambandet illustreras som följer:

Figur 10 Egen modell

Från källan som i detta fall motsvaras av en databas hos företaget kodas ett meddelande i form
av en finansiell rapport. En signal som utgörs av själva pappersrapporten sänds iväg till
mottagaren som kan vara antingen en annan del inom organisationen eller en annan
organisation eller företag. Då signalen når fram till mottagaren måste den knappas in manuellt
för att där kunna lagras. Under denna inknappningsprocess uppstår en störning i form av
eventuella inknappningsfel vilket kan leda till att informationen behäftas med fel.
Tolkningsprocessen hos mottagaren försvåras således då det finns en risk att informationen
som når fram inte är identisk med den information som sänts ut från källan. Då en mottagare
tar emot finansiell information tolkas denna information utifrån mottagarens samlade
erfarenheter och kunskaper. Ju större kunskaper och ju mer bekant mottagaren är med
informationen denne tar emot desto större är möjligheten att tolkningen görs korrekt. Förlorar
den finansiella informationen sin kontext är det utifrån endast en eller ett par siffror i princip
omöjligt för en mottagare att göra en korrekt tolkning.

Frågan vi ställer oss är huruvida denna kommunikationsprocess kan förbättras utifrån
begreppen relevans och jämförbarhet.
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Om vi applicerar samma modell av finansiell rapportering som en kommunikationsprocess
där kommunikationen sker genom XBRL ser sambandet istället ut på detta sätt:

Figur 11 Egen modell

Informationen i en finansiell rapport skall uppfylla en rad krav, bland annat har den
kvalitetskrav på sig att utifrån Conceptual framework vara jämförbar och relevant. Kraven på
jämförbarhet och relevans skall bibehållas hela processen igenom. I deras grundform är
begreppen jämförbart och relevant båda komparativa begrepp. Således kan någonting vara
mer eller mindre jämförbart och likaledes mer eller mindre relevant. Kraven från ramverket är
att redovisningen skall vara jämförbar och relevant vilket torde betyda att den skall vara så
jämförbar och relevant som möjligt. Som motvikt till detta kan resoneras kring huruvida det
finns en risk i att vi vill ha för mycket jämförbarhet eller för mycket relevans. En risk med ett
för starkt mått av jämförbarhet skulle kunna vara att vi tvingar in alla jämförbara enheter i en
alltför inrutad mall där inget utrymme för individuella avvikelser ges. Faran med för mycket
relevans är av en mer indirekt art. Om vi fokuserar på kravet på aktualitet som ingår i
relevansbegreppet så vore det ultimata att få korrekt information på snabbast möjliga sätt. Här
måste dock en avvägning göras. Det kanske är bättre att få korrekt information aningen senare
än att få information snabbt men med innehåll av fel.

I uppsatsen har det tidigare diskuterats att vi i Sverige har en standardiserad redovisning vilket
avspeglas i utformningen av den finansiella informationen. Denna standardisering syftar till
att kriteriet för jämförelse upprätthålls. Den information som når användaren skall vara möjlig
att jämföra över tid och mellan olika företag. En förutsättning för jämförbarhet mellan data
från olika källor och skilda perioder är att det finns en enlighet i definitioner och
benämningar. Inom redovisningen sker detta med hjälp av en rad olika internationella och
nationella standarder. I Sverige är vi i jämförelse med andra länder i hög grad standardiserade.
Vår redovisning styrs av flera olika regelverk och kompletteras med en standardiserad
kontoplan, BAS, samt en standard för hur data kan överföras mellan olika
redovisningsprogram, SIE. Dessa standarder är i helt unika för den svenska redovisningen.
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Med ett införande av XBRL är förhoppningen att den finansiella informationen kommer att
bli än mer jämförbar. Ett standardformat som detta kommer att öka jämförbarheten mellan
företag internationellt då alla enskilda länders taxonomier är uppbyggda kring samma
standard. Ser vi framåt i tiden då det förhoppningsvis finns taxonomier även för specifika
branscher kommer denna jämförelse att underlättas ytterligare. Faran med standarder såsom
taxonomierna är dock att om en standard är helt låst kan det leda till att väsentliga
omständigheter bortses ifrån i ett enskilt fall. Det måste alltid finnas ett litet utrymme för
händelser och fall som inte rakt av går att passa in i den uppsatta mallen. Det är dock av stor
vikt att detta utrymme noga övervakas och förhåller sig så litet som möjligt. I annat fall är
risken att enskilda länder utformar egna ”hemmasnickrade” taxonomier som inte
överensstämmer, och då inte heller är jämförbara, med de internationellt utformade
taxonomierna. För att jämförbarheten skall öka och kunna upprätthållas läggs ett stort ansvar
på den internationella XBRL organisationen och dess olika juristdictions.
Redovisningsbranschen är i allra högsta grad en föränderlig bransch där regler och normer
ständigt omarbetas. Det kommer således att krävas ständiga uppdateringar av de fastställda
taxonomierna både på nationell och på internationell nivå. Då det slutgiltiga godkännandet av
en taxonomi ligger hos den internationella organisationen krävs att de är ständigt uppdaterade
även på nationella redovisningsprinciper. Därmed är det även av stor vikt att samarbetet dem
emellan fungerar väl.

För att utreda hur relevansen i en finansiell rapport skulle kunna förbättras återgår vi till
Vedungs formel för relevans. Denna formel säger att: Informationen X är relevant för saken Y
hos aktören Z vid tidpunkten U. För en finansiell rapport kan sägas att en viss typ av
information är intressant ur ett specifikt syfte för någon av företagets intressenter vid en viss
tidpunkt. XBRL möjliggör att finansiell information görs sökbar på ett helt nytt sätt. Genom
att begreppen märks länkas de samman med deras bakomliggande information och därigenom
ges en tolkning av begreppets verkliga betydelse. Intressenten ges således en bättre
förutsättning att finna den information som önskas. I figur 11 har vi därför även lagt till
momentet sökfunktion. Vi anser att processen här även går åt det omvända hållet när en
mottagare av finansiell information i stället aktivt, på elektroniskt vis, söker önskad
information. I och med den ökade användningen av Internet har kraven på att information
idag skall finnas tillgänglig när som helst och var som helst ökat. Tidpunkten för när
informationen är tillgänglig har således i och med Internet ökat. Då XBRL är en
rapporteringsstandard över Internet har detta medfört att varje finfördelad del i vilken
finansiell information som helst när som helst kan laddas ner och bearbetas. Att slippa ladda
ned en hel årsredovisning i exempelvis en PDF fil för att sedan ur denna separera önskad
information kan innebära stora tidsbesparingar för användarna.

Kravet på att redovisningsinformationen skall vara relevant innefattar vidare två stycken
minimikrav varav det ena är att informationen skall vara aktuell. Detta är naturligtvis av stor
vikt då denna information skall fungera som underlag för olika typer av beslut. Vid ett
införande av XBRL är det ett och samma standardiserade format som kommuniceras
processen igenom. Detta innebär att den manuella och tidsödande processen av att översätta
bolagets information från det format den producerats i till det format användaren önskar den i
automatiseras. Därtill möjliggör XBRL att den finansiella information som kan vara av
intresse för företagets intressenter direkt kan länkas från företagets interna system ut till dess
hemsida. Hela informationsflödet sker även här i ett och samma format. Detta skulle medföra
att informationen i högre grad görs tillgänglig för användarna innan den förlorar sin aktualitet.
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För företagen däremot kan detta innebära vissa nackdelar. Länkas den finansiella
informationen direkt till hemsidan kan detta innebära att företaget visar siffror de inte har för
avsikt att visa. Om denna möjlighet ges kan det innebära att de företag som väljer att inte
direktlänka all information kan befaras ha någonting att dölja.

Ytterligare en effektivitetsvinst som erhålls då det är ett och samma standardformat som
kommuniceras åskådliggörs i vår modell figur 11. Signalen utgörs där av en XBRL-fil vilken
skickas från avsändaren till mottagaren elektroniskt över Internet. Automatiseringen av den
manuella inknappningsprocessen eliminerar här risken för inknappningsfel. Således har
momentet störning i Shannon och Weavers modell kunnat minskas. Källans ursprungliga
meddelande behåller här sin utformning och sitt innehåll processen igenom och informationen
som når mottagaren för tolkning och analys är härmed identisk med den information som
sänds ut. Ju mindre fel informationen kan sägas vara behäftad med desto större relevans torde
den ha för användaren att grunda sina beslut på.

Det andra minimikravet på relevant information är begriplighet. Här anser vi att XBRL vid en
första anblick inte kommer att göra den rapporterade finansiella informationen mer begriplig.
Då XBRL inte är en ny redovisningsstandard kommer inte innehållet i rapporterna att
förändras. Dock är XBRL ett förklarande språk och genom dess uppbyggnad med taxonomier
och märkta ord ges användaren tillgång till förklarande fakta. Exempelvis är det möjligt att
genom länken ”label” få en beskrivning av en önskad ekonomisk term. Vidare fås genom
länken ”references” ett referat till litteratur där termens betydelse och/eller användning
förklaras.

Här kan en koppling göras till Edelfelts syn på kommunikationsprocessen. Vi anser att
kommunikationsprocessen även utifrån Edelfelts synvinkel skulle underlättas genom
finansiell rapportering i XBRL. Tidigare erfarenheter och kunskaper krävs fortfarande för att
mottagaren skall kunna tillgodogöra sig den finansiella informationen och använda
informationen för sitt syfte. Men tolkningen underlättas genom att mottagarens förkunskaper
understöds med hjälp av en taxonomi vilken ger en möjlighet att spåra informationen bakåt.

En förutsättning för att överföringen från källa till mottagare skall kunna ske med hjälp av
XBRL är att problemet med signering av årsredovisningar på elektroniskt vis löses. I dagens
läge krävs en signatur på årsredovisningen av såväl styrelse som revisor, och än så länge
godtas inte en elektronisk sådan. I och med de författningsändringsförslag som tagits fram i
promemorian från Justitiedepartementet har man kommit en bra bit på väg mot en lösning. De
föreslagna ändringarna föreslås träda ikraft redan till sommaren år 2006 men för detta finns
inga garantier. XBRLs fortsatta utveckling i Sverige är dock beroende av att detta problem
finner en lösning, antingen genom att den föreslagna författningsändringen träder ikraft eller
genom en annan lösning.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns flera olika sätt att se på begreppen jämförbarhet
och relevans. De infallsvinklar vi i detta kapitel har resonerat kring har lett oss fram till
följande slutsatser.
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8. Avslutning

I avslutningskapitlet presenteras de slutsatser författarna dragit från
den analys som gjorts. Därefter följer en slutgiltig diskussion av
uppsatsämnet. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av studien.

8.1 Slutsatser
Efter att utifrån vår sammanfattande modell analyserat hur kommunikationen av finansiell
information kan förbättras utifrån begreppen relevans och jämförbarhet har vi kommit fram
till följande slutsatser:

Det finns idag ett behov av mer jämförbarhet och mer relevans i de finansiella rapporter som
kommer användarna tillhanda. För att dessa rapporter skall kunna användas i sitt syfte av
företagens olika intressenter är det av stor vikt att de är jämförbara dels mellan företag och
även inom företag över tid. Det är även viktigt att de är begripliga samt aktuella, det vill säga
att de är relevanta, då de i många fall utgör grunden för olika typer av beslut. Finansiell
rapportering idag är inte problemfri. Mycket av den finansiella rapportering som sker idag
görs fortfarande i pappersform vilket medför vissa risker för fel. Det finns således genom
elektronisk rapportering ett utrymme för att förbättra informationen i de finansiella
rapporterna.

En förutsättning för att finansiell information skall vara jämförbar är att den baseras på
gemensamma standarder. XBRL är ett standardformat för elektronisk rapportering av
finansiell information där informationen i de finansiella rapporterna begreppssätts och
placeras in i taxonomier. Taxonomierna är uppbyggda kring en enhetlig internationell
standard och bidrar således till att informationen görs jämförbar. Elektronisk rapportering av
finansiell information genom XBRL medför således att kraven på jämförbarhet upprätthålls.

XBRL kommer att bidra till en effektivisering av den finansiella rapporteringsprocessen. En
automatisering av den manuella hanteringen av finansiell information minskar risken för fel
samt leder till tidsbesparingar. Att kommunikationsprocessen effektiviseras leder till att
informationen kommer användarna tillhanda tidigare vilket innebär att denna information är
mer aktuell. XBRL kommer inte att medföra att den finansiella informationen blir mera
begriplig. Dock ges användarna genom taxonomin ett verktyg för att själva skaffa sig ökad
förståelse. Elektronisk rapportering av finansiell information genom XBRL medför därmed att
kraven på relevans upprätthålls.

Vi vill ändå påstå att det finns en risk med den ytterligare standardisering som XBRL medför.
Att utveckla en standard eller såsom i XBRLs fall en taxonomi innebär en svår balansgång.
Faran är att man standardiserar för mycket vilket kan leda till att det inte ges något utrymme
för individuella prövningar av avvikelser. Det utrymme som är eftersträvansvärt måste dock
noga övervakas så att jämförbarheten kan upprätthållas.
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8.2 Slutdiskussion
XBRL är ett pågående internationellt projekt. I Sverige är utformningen av taxonomin under
arbete och beräknas vara färdigt innan årsskiftet 2005/2006. Under våren år 2006 kommer
Bolagsverket att genomföra ett testprogram för ingivning av årsredovisningar i elektronisk
form. Därefter kommer en utvärdering och eventuella justeringar att genomföras innan en
publik version kommer att kunna släppas. Även efter ett första godkännande kommer
taxonomierna ständigt att behöva uppdateras och utvecklas då redovisningen är i ständig
förändring. XBRL har här fördelen av att vara ett töjbart eller ”eXstensible” språk vilket
möjliggör denna typ av utveckling. Då XBRL ännu inte testats i Sverige är det svårt att sia om
hur det kommer att fungera i praktiken. Dock har en rad andra länder redan infört såväl
frivillig som lagstadgad rapportering genom XBRL och resultatet har där visat sig vara
mycket positivt.

Sverige har fördelen av att redan ha en väldigt standardiserad redovisning, bland annat genom
den gemensamma systematik som BAS kontoplanen bidrar med samt det system för
överföring mellan redovisningsprogram kallat SIE. Att Sverige, jämfört med andra länder, har
denna fördel kommer förhoppningsvis att underlätta implementeringen av XBRL som
rapporteringsstandard.

Ett stort hinder som först måste övervinnas innan rapportering genom XBRL kan bli
verklighet i Sverige är problemet med elektronisk signatur. Föreningen XBRL Sweden har i
flera år väntat på den promemoria som Justitiedepartementet i november 2005 givit ut. I
denna föreslås en rad förslag på lagändringar vilka är nödvändiga för att elektronisk ingivning
till Bolagsverket skall möjliggöras. XBRL såsom det ser ut idag står och faller med detta
lagförslag och det är därför av stor vikt att lagförslaget går igenom samt att det inte dröjer för
länge.

En annan viktig aspekt som måste tas i beaktning vid implementeringen och användningen av
XBRL är hur elektronisk finansiell information skall revideras. I dagsläget pågår ett
samarbete mellan the International Federation of Accountants (IFAC) och XBRL
International för att utforma en rekommendation om en revisionsstandard. Att utforma en
sådan standard är av stor vikt för att revideringen av den finansiella informationen i
elektronisk form skall vara möjlig.

XBRL är en innovation som efter marknadens hårdnande krav på snabb och korrekt
information ligger helt rätt i tiden. Det finns som nämnts en rad problem kvar att lösa innan
XBRL kan bli verklighet ute på företagen vilka organisationen kring XBRL arbetar hårt med.
Efter redovisningsskandaler och ökade krav på rapportering efterfrågar såväl företagen som
deras intressenter en säkrare, snabbare och mera jämförbar överföring av finansiell
information, och förhoppningsvis är XBRL just det!
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8.3 Kritisk granskning av studien
XBRL är ett pågående projekt i Sverige och det finns fortfarande en del problem kvar som
måste lösas innan rapportering genom XBRL kan bli verklighet. Eftersom taxonomin ännu
inte är godkänd utan fortfarande under arbete finns det idag ingen publik version att tillgå.
Den information vi använt oss av i denna uppsats baseras därför till stor del på information
om hur XBRL i Sverige rent praktiskt är tänkt att fungera. Kritik kan riktas mot studien då
den utifrån detta kan anses ha en proformatisk vinkling. Vi är medvetna om detta och har
därför försökt att komplettera med information om hur XBRL fungerar i de länder där man
har godkända och fungerande taxonomier.

För att få en så fullständig och så korrekt bild av hur XBRL kan förbättra jämförbarheten och
aktualiteten i finansiell information skulle vi ha behövt komplettera vår insamlade empiri med
hur rapporteringsprocessen idag fungerar ute hos företagen. Vi har i denna uppsats endast
intervjuat en respondent om hur rapporteringsprocessen generellt går till. Denna process kan
självfallet variera från företag till företag varför rapportering genom XBRL kommer innebära
olika förändringar för olika företag.

Vi är även medvetna om att mycket av det material vi tagit del av, såväl från hemsidor som
från artiklar, är skrivna och vinklade i favör för XBRL. Detta har vi försökt att ta i beaktning
då vi bearbetat våra sekundärdata.
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9. Bilagor

Bilaga 1
Bakgrunden till XBRL
En applikation till XML för finansiell rapportering är XBRL som står för eXtensible Business
Reporting Language.  Eftersom XBRL är en variant av XML, som i sin tur är en utveckling av
HTML och SGML vill vi ge läsaren en bakgrund till uppkomsten av dessa språk.

SGML: Standard Generalized Markup Language är det första standardiserade markupspråket
från vilket de allra flesta språk av denna typ idag härstammar ifrån.

HTML: Hyper Text Markup Language är en förenklad utveckling av SGML. HTML har bara
möjlighet att producera statiska Webbsidor vilket medför begränsningar. Därmed utvecklades
ett flertal olika språk vilka tillät integration mellan olika databaser över Internet. Ett av dessa
språk var XML.

XML: eXstensible Markup Language är ett relativt nytt språk som även det härstammar från
SGML. XML är ett töjbart språk som kan utvecklas till flera olika branschspecifika
applikationer, där XBRL är ett språk för finansiell rapportering.

X B R L : eXstensible Business Reporting Language är en applikation till
programmeringsspråket XML som således i sin tur är en utveckling av HTML och SGML.

Figur 5 XBRLs utveckling Egen modell

År Utveckling

1997 Charlie Hoffman föreslår användandet av XML för finansiell rapportering.

1998 AICPA genomför en pilotstudie för att konstruera en prototyp som kallas XFRML.

1999 AICPA bildar en kommitté XBRL.org

2000 XFRML byter namn till XBRL, den första specifikationen och taxonomin släpps.
Som första organisation implementerar Australian Prudential Regulatory Authority
XBRL.

2001 En ny version av XBRL, specifiaktion 2,0, släpps.

2002-03 Ett förslag på taxonomi för IASC släpps. Mer än 170 företag och organisationer är
registrerade medlemmar i XBRL International.

2004 XBRL specifiaktion 2,1 godkänds. Föreningen XBRL Sweden bildas av FAR, SRF
och Revisorsamfundet.
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80-talet

HTML

90-talet

  XML

1996-

XBRL

2000 -
talet



52

Bilaga 2

Frågor till Bo Lagerqvist Bolagsverket

Frågor angående hanteringen av årsredovisningar:

1. I vilket format får Ni in årsredovisningar från företagen?

Vi får in årsredovisningarna via post eller via fax.

2. Hur hanterar ni årsredovisningarna när de kommit in till Er?

• Kontrollerar Ni alla årsredovisningar, eller utförs noggrannare kontroller av vissa
genom exempelvis stickprov?

Vi gör viss formell granskning av alla årsredovisningar. Vi kontrollerar att alla delar
i årsredovisningen finns med samt att rätt personer har skrivit under. Vi gör även
stickprovskontroller, då vi gör noggrannare kontroller.

• Hur lagrar Ni informationen från årsredovisningarna, i vilket format?

Vi skannar alla årsredovisningar som kommer in till oss. Dessa lagras sedan som TIF.
Vi lagrar även alla årsredovisningar på papper.

• Hur lång tid tar bearbetningsprocessen, det vill säga den tid det tar från det att Ni
får in en årsredovisning tills det att den finns tillgänglig för kund?

Normalt tar hela processen 3 – 4 dagar.

• Till vilka vidarebefordrar Ni årsredovisningarna, det vill säga vilka är Era kunder?

Våra kunder är framförallt kreditupplysningsföretag. Även många privatpersoner
beställer årsredovisningar av oss.

• Vilka är Era största kunder?

Våra största kunder är Bonnier och Upplysningscentralen (UC).

• Hur lämnar Ni ut årsredovisningarna till Era kunder, i vilket format?

Våra kunder kan själva hämta årsredovisningar via en webbtjänst som heter SNR. Vi
skickar och faxar årsredovisningar samt att vi till större kunder skickar filer Eller CD
skivor.

Frågor angående ett införande av XBRL:

1. Vad skulle den största fördelen med ett införande av XBRL vara för Er?

Det blir en större säkerhet i den information som vi får. Kundernas inskickande kommer
att gå snabbare. Vi kommer att ha en hantering snabbare hos oss. Vi får möjlighet att
göra maskinella kontroller av den information som vi får in. Vi får även möjlighet att
tillhandahålla årsredovisningarna elektroniskt till våra kunder.

2. Vad ser Ni för problem med ett införande av XBRL?

Det blir problem när man inför något med ny teknik. XBRL är inte tidigare prövat i
Sverige. Det måste finnas någon typ av morötter, för att företagen skall välja XBRL.

Det kan bli en del problem kring presentationen av det som företagen skickar in till
oss via XBRL. Det gäller att vi kan presentera innehållet i årsredovisningarna så att
det överensstämmer med innehållet i den årsredovisning som företaget har.
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• Hur ser Ni på problemet med elektronisk signatur?

Man måste lösa problemen kring multipla signaturer och hur de olika delarna i en
årsredovisning skall signeras elektroniskt.

Bilaga 3

Frågor till Roland Höglund Bolagsverket

Frågor angående hanteringen av årsredovisningar:

1. I vilket format får Ni in årsredovisningar från företagen?

Idag i form av vidimerade kopior. Vissa kommer in via fax för att klara vissa tidsfrister,
men då krävs kompletterande papperskopior p.g.a. krav på originalundertecknat
fastställelseintyg. (se 8:3 Årsredovisningslagen)

2. Hur hanterar ni årsredovisningarna när de kommit in till Er?

• Kontrollerar ni årsredovisningarna, det vill säga utför Ni exempelvis stickprov?

Vi granskar alla inkomna handlingar formellt, d.v.s. att alla delar av en ÅR kommit in (i
rätt tid, att FB, RR, BR, RB och fastställelseintyg finns med). Vissa materiella kontroller
görs: att förslag till vinstdisposition finns i FB, att balansomslutningen stämmer, etc.

• Hur lagrar ni informationen från årsredovisningarna?

Alla handlingar skannas och tillförs bolagets (elektroniska) akt. Vissa uppgifter, ex.vis
eventuellt utdelningsbelopp, registreras i aktiebolagsregistret.

• Till vilka vidarebefordrar Ni årsredovisningarna, det vill säga vilka är Era kunder?

Vi distribuerar kopior, mot betalning, till den som så önskar (se vår webbplats:
https://snr3.bolagsverket.se/snrgate/default.jsp. Vissa stora kunder bl.a. köper alla
inkomna handlingar kontinuerligt.

• Vilka är Era största kunder?

Bankernas upplysningscentral UC och Skatteverket

• Hur lämnar Ni ut årsredovisningarna till Era kunder?

Till UC i form av CD-ROM-skiva. Skatteverket och andra laddar ner själva från vår
Webbplats och ett stort antal kunder köper papperskopior via brev eller fax. Vi
distribuerar, exklusive UC, ca 20.000 ÅR-kopior/år

Frågor angående ett eventuellt införande av XBRL:

1. Vad skulle den största fördelen med ett införande av XBRL vara för Er?

XBRL möjliggör ett standardiserat sätt att på ett systematiserat sätt, datamässigt beskriva
innehållet i en ÅR, som i sin tur medför möjlighet att skapa enkla och rationella system
för att lämna i ÅR till Bolagsverket. XBRL är dessutom en internationell standard som
också möjliggör utbyte av ÅR-information mellan länder. Dessutom underlättas
distributionen av ÅR och information ur dessa oerhört.
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2. Vad ser Ni för problem med ett införande av XBRL?

Den svenska begreppshierarkin (taxonomin) som finns är alldeles ny och otestad, dels
krävs speciella kompletteringar av taxonomin för att klara även FB, RB och
fastställelseintyget. I övrigt är det inga större problem med XBRL som företeelse. En fullt
utbyggd tjänst kräver dock flera komponenter än bara XBRL-formatet. Det måste byggas
kompletteringar till befintliga redovisnings- och bokföringssystem (krav på leverantörer
utanför Bolagsverkets räckvidd) och det måste finnas möjlighet att underteckna
handlingarna elektroniskt (gäller såväl styrelse som revisor). Mottagningssystemen på
Bolagsverket måste klara att ta emot stora mängder elektronisk handlingar vid ett antal
tillfällen per år och det måste skapas möjlighet att verifiera signaturer och automatisk
granskning av handlingarna. Allt detta är dock under utveckling och kommer att finnas
tillgängligt sommaren 2006.

Bilaga 4
Intervju med Maria Bengtsson FAR

• 1.Vilka anser Du vara de största fördelarna med XBRL?

Maria Bengtsson anser att den största fördelen med ett införande av XBRL innebär att det
kommer att effektivisera hela den finansiella rapporteringsprocessen. En effektivisering kan
dock komma att leda till nackdelar i form av färre arbetstillfällen då XBRL automatiserar
delar av de manuella arbetsuppgifterna vid den finansiella rapporteringsprocessen. Samtidigt
anser Maria ändå att dessa förlorade arbetstillfällen kan komma att ersättas med andra mer
intressanta arbetstillfällen.

The International Federation of Accountants IFAC samarbetar med XBRL International för
att gemensamt utveckla en rekommendation om en revisionsstandard. Denna
revisionsstandard är mycket viktig för att revideringen av finansiell information i XBRL
format skall vara möjlig.

• 2.Det talas mycket om att jämförbarheten kommer att förbättras i och med
rapportering i XBRL. Vilka tror Du är de största vinsterna för jämförbarhet som
XBRL kommer att kunna bidra till?

Detta finner Maria vara en mycket intressant aspekt med XBRL. Hon menar att man idag
inom redovisning och revision anpassar sig efter internationella regelverk och standarder.
Idag är mycket svårt att jämföra två finansiella rapporter från olika länder. Med en
internationell elektronisk finansiell rapporteringsstandard som XBRL kan detta möjliggöras.
Enligt Maria skulle exempelvis ett pappersmasseföretag i Ryssland med hjälp av XRBL kunna
jämföra sina finansiella rapporter med ett liknande företag i ett annat land. Jämförbarheten
inom olika branscher ökas även med hjälp av XBRL. Enligt Maria finns det även här för- och
nackdelar då ökad jämförbarhet inom branscher leder till ökad transparens, vilket innebär att
företag visar finansiell information i sina rapporter som de kanske egentligen inte vill att
allmänheten ska se.

• 3.Ett annat argument för XBRL är att det kommer att gå snabbare. Var inom företaget
tror du att ett införande av XBRL kommer att kunna spara mest tid?
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Maria anser att företagen kommer att spara mest tid genom att XBRL automatiserar de
manuella hanteringsprocesserna av den finansiella informationen. Här anser Maria att det
främst är de stora företagen som kommer att kunna spara mest tid då deras hantering av
finansiell information mellan olika avdelningar inom företaget ofta sker i pappersformat.
Detta kräver mycket tid för företaget i form av olika manuella processer såsom faxande fram
och tillbacka samt inknappning av information i olika databaser.

• 4.Hur långt har arbetet med taxonomin kommit?

Den svenska taxonomin är under arbete och kommer att vara klar den 21: a december i år.
Därefter kommer den att börja användas vid det pilotprogram som Bolagsverket kommer att
genomföra för elektronisk inrapportering av årsredovisningar. Därmed kommer säkerligen en
del problem med taxonomins utformning att upptäckas eftersom den då kommer att användas
i verkligheten. Dessa eventuella problem skall då åtgärdas och sedan får även XBRL Sweden
vara med att tycka till om taxonomins utformning och åtgärda eventuella problem de finner.
När detta är klart kan XBRL Sweden släppa en publik version som är tillåten att användas av
andra än bara Bolagsverket. Denna publika version skall då användas i två år och därefter
skall den lämnas över till XBRL International för deras godkännande.  Varje bransch kan
även välja att utforma en specifik taxonomi som är anpassad efter just denna bransch. Man
kan även gå ner till företagsnivå och vidareutveckla egna specifika taxonomier. Viktigt här är
dock för att jämförelse dem emellan skall bli möjlig att dessa specifika taxonomier blir
godkända av XBRL Sweden för att på så sätt få genomslagskraft.

• 5.Ser du förutom nackdelen med att en effektivisering kan leda till färre arbetstillfällen
några andra problem med XBRL?

Maria kan se en risk i att länder kan börja bygga egna taxonomier där de inte följer den
internationella XBRL standarden. Detta skulle då leda till att jämförbarheten länder emellan
skulle försvinna. Härmed faller lite av poängen med XBRL. Det kan även uppstå en del
problem när XBRL International skall godkänna olika länders taxonomier då det är svårt för
dem att ha kunskaper om varje enskilt lands redovisningsprinciper vilket gör godkännande
processen mycket svår.

• 6.Hur långt har arbetet med elektronisk signatur kommit?

Det har precis utkommit en promemoria från justitiedepartementet om elektronisk
inrapportering till Bolagsverket innehållande föreslag till lagändringar. Dessa lagändringar
innebär att Bolagsverket skall kunna ta emot årsredovisningar elektroniskt och att man även
skall kunna signera dem elektroniskt. I promemorian föreslås att lagen skall träda i kraft 1: a
juli nästa år. Dessa lagändringar har XBRL Sweden väntat på i flera år då det krävs en lag
om elektronisk signatur för att elektronisk inrapportering till Bolagsverket skall vara möjlig.

• 7. Idag lägger företag ut finansiell information på sina hemsidor och det uppstår
därmed problem med att användarna av denna information inte vet om denna
information är reviderad eller inte. Kan en elektronisk signatur lösa detta problem?
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Enligt Maria är inte de stora börsbolagens årsredovisningar som ligger ute på hemsidan
reviderade. Det är således ingen revisor som har gått in på hemsidan och verifierat att den
årsredovisning som ligger ute på hemsidan är exakt samma som den som företaget har
skickat in till Bolagsverket. Genom XBRL kommer samma fil som skickades in till
Bolagsverket innehållande en elektronisk signatur att läggas ut på hemsidan och genom den
elektroniska signaturen kommer användaren kunna verifiera att årsredovisningen är
reviderad.


