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Abstract 
 

Account receivables are uncertain in nature, which means complications in how they are valued. 

Under Swedish law the account receivables are valued at the amount expected. Generally 

accepted accounting principles set limits on how accounts receivables should be valued and allow 

possible measurement principles. Because account receivables are included in current assets, 

which are considered to include some of the most manipulative accounts  in the financial 

accounting system, studies are required on the subject.  

 

The study aims to answer how misleading accounting of account receivables can be avoided and 

to examine and compare the account receivables represented in annual reports. The examination 

is made on ten different companies listed on the Stockholm Stock Exchange list of major 

companies, Large Cap. Companies annual reports are being studies by a codifications of various 

subject areas, for analysis and comparison of the content.  

 

Because of the numerous valuations options available for account receivables, the first step for 

companies is to evaluate which one is the most appropriate based on the type of activity. The 

companies that have limited credit sales should apply the individual approach to valuation of 

account receivables. While firms with high credit sales, due to cost and time requirements, are 

likely to choose the collective approach. In addition, a combination of aging method and the 

global method should be used for the actual impairment, to create a more credible value that takes 

in consideration both the balance sheet and the income statement. 

 

The most important thing is that companies should be transparent about what they do, no matter 

what choices they make in the valuation of account receivables, to give a fair picture of the value 

of account receivables.  In addition, the financial statements should reflect the understandability, 

relevance, reliability and comparability to achieve fair presentation, which unfortunately is not 

supported in the legislation that exists today. More information about account receivables need to 

be disclosed in the financial statements to give a fair picture of their value.  

 

The study resulted in major differences in the disclosed information on account receivables.  The 

majority reported the account receivables separate in the balance sheet while some reported 

aggregated information about receivables. Insufficient information was given about valuation 

method which resulted in the belief that companies with high credit sales should give even more 

detailed information about the importance of account receivable and how the carrying amount has 

been calculated. It is needed and there should be higher requirements for disclosure of account 

receivables, since it would mean higher quality and greater reliability. Clarification of standards 

and guidelines with more advanced and clear standards would result in the possibility to create a 

more accurate view. 
 

Keywords: account receivables, disclosure, valuation, quality, true and fair view 

  



III 

Sammanfattning 
 

Kundfordringar har en osäker karaktär vilket skapar svårigheter vid värdering. Enligt svensk 

lagstiftning ska kundfordringar värderas till det belopp som förväntas inflyta. God 

redovisningssed sätter gränser för hur kundfordringar ska värderas och ger utrymme för möjliga 

värderingsprinciper. Då kundfordringar ingår i omsättningstillgångar, vilka anses vara några av 

de mest manipulativa kontona i det finansiella redovisningssystemet, behövs studier inom ämnet. 

 

Studiens syfte är att besvara hur missvisande redovisning av kundfordringar kan undvikas samt 

undersöka och jämföra hur kundfordringar framställs i årsredovisningar. En undersökning 

genomförs på tio olika företag som är noterade på Stockholmsbörsens lista över stora företag, 

Large cap. Granskning av de tio olika företagen sker på deras årsredovisningar, genom 

kodifiering av olika ämnesområden, för analys och jämförelse av innehållet. 

 

På grund av de många värderingsalternativ som finns beträffande kundfordringar är första steget 

för företagen att bedöma vilken som är mest passande utifrån verksamhetens art. De företag som 

har begränsad kreditförsäljning bör tillämpa individuell metod för värdering av kundfordringar 

medan företag med stor kreditförsäljning, på grund av kostnader och tidskrav, troligtvis kommer 

att välja kollektiv metod. Dessutom bör en kombination av aging method och global method 

användas för nedskrivning, vilket skapar ett mer trovärdigt värde då hänsyn tas både till balans- 

och resultaträkning. 

 

Det viktigaste är att företagen är öppna med vad de gör, oavsett vilka val de gör vid värdering av 

kundfordringar, för att en rättvis bild av kundfordringarnas värde ska kunna ges. Dessutom ska 

företagens redovisning spegla begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet för att 

uppnå rättvisande bild, vilket tyvärr inte stöds i den lagstiftning som existerar idag. För att få 

rättvis bild av kundfordringar behövs mer disclosure av relevant information. 

 

Undersökningen resulterade i att stora skillnader mellan företagens disclosure av kundfordringar 

uppdagades. Majoriteten redovisade kundfordringar i en separat post i balansräkningen medan 

några redovisade aggregerad information om kortfristiga fordringar. Otillräcklig information gavs 

kring vald värderingsmetod vilket resulterade i att uppfattningen att företag med hög 

kreditförsäljning bör ha en mer detaljerad framställning kring kundfordringarnas betydelse och 

hur redovisat värde har beräknats. Det behövs och bör ställas högre krav på disclosure av 

kundfordringar, då det skulle innebära högre kvalitet och större tillförlitlighet. Förtydligande av 

standarder och riktlinjer samt högre och klart ställda krav skulle medföra att en mer rättvisande 

bild skulle kunna skapas.  

 

Nyckelord: kundfordringar, disclosure, värdering, kvalitet, rättvisande bild 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 

Handel via kredit är inget nytt fenomen. Dess härkomst leder ända tillbaka till 

jordbrukssamhället. Grunden var då den personliga relationen köpare och säljare mellan. Den 

goda kundkännedomen och tilliten att betalning skulle ske möjliggjorde handel på kredit. 

Företagens tillväxt ledde senare till en ökad kundkrets med minskad kontroll över kundernas 

betalningsförmåga. För att eliminera risken för kreditförluster började företagen tillämpa endast 

betalning på kassabasis. Konkurrens om kunder öppnade möjlighet för kredithandel. I början 

erbjöds kredit endast för kunder som företagen hade god kännedom om men även för kunder med 

mycket kapital. Den tillit som företagen hyste för de förmögna kom att utnyttjas genom försenade 

och ogenomförda betalningar. (Jeacle och Walsh, 2002) 

 

Kredithandel är nu större än någonsin och kombinerat med den växande konsumtionen blir 

kundernas skulder till företagen en viktig del av balans- och resultaträkningen.  Inom 

redovisningen behandlas dessa skulder som kundfordringar i företagets räkenskaper.  Den ökade 

försäljningen via kredit har lett till att kundfordringar har givits extra uppmärksamhet hos 

användare av redovisning. Därför är hanteringen av kundfordringar ett föremål för 

standardsättare och professionella omdömen. (Grant, 1992) 

 

För att ett företag ska bevilja en kund ett kreditköp kräver företaget ibland information om 

kundens betalningsförmåga (Jeacle och Walsh 2002). Ett exempel på detta är att göra en 

kreditupplysning på kunden som visar dennes historiska betalningsförmåga
1
. Genomförandet av 

kreditupplysningen skapar en känsla av trygghet och tillit till att kunden kommer att betala sin 

skuld. Trots försiktighetsåtgärder uppstår ibland komplikationer som innebär att kunden inte kan 

verkställa sin del av avtalet. Vid upptäckten att företaget inte kommer att erhålla ersättning för sin 

fordran måste redovisarna hantera detta i redovisningen. (Jeacle och Walsh 2002) 

 

Kundfordringar uppstår då en försäljning av varor och tjänster har skett till kund genom kredit. 

Denna sorts fordringar klassificeras i nuläget som omsättningstillgångar eftersom de är enbart är 

avsedda för kortfristig finansiering. När en kund handlar på kredit bokas denna händelse som en 

kundfordring. Efter kredittidens utgång förväntas kunden ha betalat sin skuld till företaget. Om 

betalning inte har skett ska företagen reglera detta i sin redovisning. (Årsredovisningslagen 

1995:1554) 

 

I enlighet med standarden International Accounting Standards 1 (IAS 1) är redovisningen bland 

annat till för att informera ägarna om företagets finansiella ställning och resultat. Detta kan, enligt 

Copeland (1968) samt Crawford och Weirich (2011), leda till att företagen upplever press att 

prestera och visa, ett för aktieägarna, tillfredställande resultat. Det beror på att olika intressenter 

använder resultatet som grund för att fatta beslut. Ett högre resultat signalerar en stark prestation 

vilket underlättar finansiering. För att återge information om företagets ekonomiska ställning 

upprättas finansiella rapporter (IAS 1 1:9). 

 

                                                 
1
 http://www.ne.se/lang/kreditupplysning hämtad 2012-01-24 

http://www.ne.se/lang/kreditupplysning
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De finansiella rapporterna är, enligt Årsredovisningslagen, utlämnanden från företaget som visar 

en sammanställning av årets ekonomiska händelser. Helhetsbilden som rapporterna syftar till bör 

ge läsaren god förståelse för företagets verksamhet och utvecklingen av denna. Årsredovisningen 

ska, genom god redovisningssed, ge en rättvis bild vilket innebär att företaget ska visa sin 

ekonomiska ställning på balansdagen samt årets resultat. Enligt Radebaugh och Gray (2002) 

beror graden av transparens på hur mycket företaget väljer att lämna ut. De anser att det finns 

brist på transparens i företagens redovisning och rapportering.  

 

Enligt Crawford och Weirich (2011) upplever ledningen press mot sig att bemöta marknadens 

förväntningar genom att uppnå ett visst resultat. Då skapas risken för manipulation i företagets 

räkenskaper. Att manipulera de finansiella rapporterna förenklas genom den subjektiva och 

tolkningsbara karaktären hos de regler och standarder som finns. Manipulation av de finansiella 

rapporterna förekommer oftast inom intäktsredovisning. Intäktsredovisning berör över 100 olika 

redovisningssituationer vilket ökar möjligheten att redovisa felaktiga intäkter. Möjligheten att 

manipulera god redovisningssed och därmed att ge en missvisande bild, utan att överskrida 

gränser för regelbrott, har länge varit allmänt accepterat.  Copeland (1968) använder termen 

earnings management för att beskriva manipulering av ett företags resultat. Detta kan ske både 

direkt och indirekt genom olika redovisningsmetoder.  

 

Vid granskning av företags räkenskaper framkommer emellanåt felaktigheter som måste åtgärdas. 

De upptäckta felen utgörs till största delen, närmare 38 %, av olämpligt erkännande av intäkter 

baserade på kundfordringar. Detta är jämförbart med den näst största posten för felaktigheter, 

kostnader och utgifter som utgör närmare 16 %. (United States General Accounting Office, 2002)  

 

Copeland (1968) lyfter fram diskussionen kring hur ett företags rapporterade vinst påverkas av 

möjligheten att använda olika värderingsalternativ, allt inom ramen för god redovisningssed. 

Vissa observatörer har till och med vågat påstå att företagsledare använder olika 

värderingsalternativ för att ”manipulera” vinster. Manipulation definieras i detta sammanhang 

som en förmåga att öka eller minska rapporterat resultat efter önskan. En avsikt för manipulation 

är ledningens önskan att jämna ut rapporterat resultatet över åren. Utjämning dämpar svängningar 

i resultatet genom att flytta intäkter från år med högt resultat till år med sämre resultat och 

därmed skapa ett mer stabilt resultat. (Copeland, 1968) 

 

Det finns, enligt Copeland (1968) tre beteendemönster som kan ligga till grund för hur företagets 

manipulation kan komma till uttryck. Dessa är income maximizers (inkomstmaximerare), income 

minimizers (inkomstminimerare) och income smoothers (inkomstutjämnare). En hypotes har 

gjorts om att chefer och ledning förväntas använda värderingsmetoder och principer som jämnar 

ut rapporterat resultat (Gordon, 1964). Roychowdhury (2006) definierar manipulation som 

avvikelser från normal praxis motiverat av chefer vars syfte är att vilseleda intressenter och få 

dem att tro att vissa mål har uppnåtts i den normala verksamheten med hjälp av de finansiella 

rapporterna. Detta agerande bidrar nödvändigtvis inte till att öka företagets värde men de 

möjliggör att nå uppsatta mål. 

 

Intäkter har alltid setts som en kärnfunktion i redovisningen. Den primära effekten av 

redovisningen är värden som berör inkomst och utgör en betydande del av den vardagliga 

ekonomiska verksamheten och ligger till grund för bland annat vinstfördelning, 

investeringsbeslut, beskattning med mera. (Takatera & Sawabe, 2000) 
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Eftersom kundfordringarna idag utgör en större andel av intäkterna har de därmed blivit en allt 

mer betydande del av finansiella rapporter och därför är det av stor vikt att utvärdera kvaliteten 

av dessa data. Stolowy och Lebas (2002) skriver att kvaliteten av intäktsredovisningen påverkas 

av tre olika faktorer: Redovisningsmetod, bedömning samt klassificering av ovanliga delar av 

resultaträkningen. Kombinationen av dessa tre faktorer har givit upphov till termen 

redovisningsmanipulation. Inom ramen för detta finns earnings management som består av 

metoder som forskarna (Stolowy och Lebas, 2002 samt Riahi-Belkaoui, 2005) identifierat som 

creative accounting, income smoothing och big bath. 

 

Creative accounting innebär ett olämpligt användande av redovisningsstandarder. Användarna av 

denna metod ämnar vilseleda investerare genom att visa siffror och resultat som investerarna vill 

se. Komplexiteten inom redovisningen av kundfordringar kan skapa utrymme för creative 

accounting. (Stolowy och Lebas, 2002) 

 

Syftet med Income Smoothing är att skapa en stadig vinst över tid. Detta innebär huvudsakligen 

en minskning av variationen i vinst. Exempel på detta kan vara att laborera med olika 

reservkonton genom att öka dessa när det går bra och därmed minska vinsten och det omvända 

gäller när det går dåligt. Income smoothing skapas inte genom kreativ redovisning eller 

felbedömningar och anses därför inte vara bedrägeri. Detta fenomen möjliggörs genom 

tolkningsutrymmet som åsidosätter god redovisningssed. (Stolowy och Lebas, 2002) Eftersom 

regleringen av kundfordringar ger utrymme för tolkning finns möjligheten att utföra income 

smoothing. 

 

Michelson et al., 1995 finner lägre avkastning, lägre risk och större företag som en grund för 

Income Smoothing. Det visar att income smoothing minskar den faktiska eller den upplevda 

risken i företaget. Detta i sin tur leder till lägre avkastning för dem som investerar i ett 

lågriskföretag. Dessutom anses identifikation som stabila lågriskföretag ha ett samband med 

större företag och ett mer jämnt resultat. Eftersom regleringen av kundfordringar ger utrymme för 

tolkning finns möjligheten att utföra big bath. 

 

Big Bath är den redovisning som är enklast att förstå men samtidigt är den svårast att upptäcka. 

Genom Big Bath accounting försöker företaget skriva ned tillgångar de år som det går väldigt 

dåligt och då de inte kommer nå inkomstförväntningarna. Detta leder till att framtida vinster 

verkar större än de egentligen är på grund av att kostnaderna minskats. Till skillnad från Income 

Smoothing där företag försöker jämna ut ”vinstkurvan”, försöker företaget med Big Bath påverka 

trenden i vinst genom en ökad fluktuation. Tanken bakom detta är att om företaget redan har ett 

dåligt resultat, kan företaget lika gärna visa ännu sämre resultat nu för att visa en mycket högre 

vinst i framtiden. (Stolowy och Lebas, 2002) 

 

Big Bath är vanligt när en ny VD tillsätts. Denna kan då önska att ”städa upp” redovisningen 

genom att börja om på en ny grund som möjliggör växande vinster.  Metoden kan också användas 

för att skapa reserver som ska användas för framtida Income Smoothing. Av dessa tre har studien 

av Income Smoothing varit mest framgångsrik. Det finns två skäl till detta, för det första så har 

definitionen av Income Smoothing preciserats på ett tydligare sätt. Dessutom så har uppdelningen 

mellan smoothers och icke-smoothers operationaliserats på ett lyckat sätt i flera studier. (Bao & 

Bao, 2004) 
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Forskarna har studerat redovisningsproblematiken ofta i samband med de tre metoderna för 

earnings management. Enligt Pashang (2010) finns det svaghet i denna forskning då hänsyn 

enbart har tagits till resultaträkningen. Påverkan på balansräkningen har åsidosatts. Hänsyn tas till 

manipulering av vinst men kundfordringarnas påverkan tas inte med i beräkningen. Studierna 

visar inte hur förändringar i kundfordringar påverkar resultat- och balansräkning. Troligtvis beror 

det på bristande kännedom om hanteringen av kundfordringar. 

 

Enligt Pashang (2010) bygger de tre metoderna för earnings management på statistiska 

undersökningar. Men hanteringen av kundfordringar är komplext och kan inte enbart grundas på 

statistiska data. Bland annat bör det tas i beaktande att kundfordringarnas påverkan ger upphov 

till en kedjeeffekt som kan beskrivas i tre olika steg. 1. Ekonomisk 2. Management 3. 

Redovisning. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

1.2.1 Värderingsproblem  
 

Värdering av kundfordringar kan skapa svårigheter eftersom kundfordringar har en osäker 

karaktär, vilket gör det svårt i bedömningen av till vilket värde kundfordringarna ska tas upp. 

(Hendriksen, 1992) Enligt Bokföringslagen (BFL 16§) skall en osäker fordran tas upp till det 

belopp som förväntas inflyta. 

 

Thomasson et.al, (2006) anser att kännedom om värderingsprinciper är en viktig aspekt vid 

hantering av kundfordringar.  Om kunden har betalningssvårigheter ska det synas i 

redovisningskontona som berör kundfordringar. All redovisning ska ske inom ramen för god 

redovisningssed. Inom god redovisningssed finns utrymme för egen tolkning av 

värderingsprinciper. Vidden av valfrihet som ges skapar en viss grad av subjektivitet.   

 

Kundfordringar påverkar både balansräkningar och resultaträkningar. Pashang (2010) påpekar att 

den viktigaste inverkan att ta hänsyn till är det som berör resultaträkningen. Intäkterna kommer 

att öka på grund av kundfordringarna vilket kan uppfattas som en tillväxt för företaget. Dock 

speglar detta inte en rättvis bild och resultatet blir inte tillförlitligt. Vid kreditförsäljning kan inte 

företaget säkerställa att betalning kommer att ske. Försäljning bokas mot kundfordringskontot 

istället för mot kassa eller bank. På så vis skapas en illusion om en genomförd transaktion. Här 

har enbart den ena parten genomfört sin förpliktelse och företaget får stå utan betalning under 

kredittiden. (Pashang, 2010) 

 

1.2.2 Definitions- och klassificeringsproblem 
 

Eftersom kundfordringar är en omsättningstillgång, skall dessa värderas utifrån lägsta värdets 

princip i enlighet med Årsredovisningslagen 4kap 9§. Detta innebär att tillgången ifråga ska 

värderas till det lägsta av ursprungligt värde och balansdagens aktuella värde. Paton (1922) anser 

däremot att kundfordringar är immateriella tillgångar och bör klassificeras därefter. Att se 

kundfordringar som en omsättningstillgång strider mot denna åsikt. 
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Omsättningstillgångar omfattar några av de mest manipulativa kontona i det finansiella 

rapporteringssystemet. Den tidpunkt när intäkterna redovisas direkt påverkar inte bara 

lönsamheten utan även storleken på kundfordringar. Effekterna av periodisering i redovisningen 

syns tydligast i ett företags omsättningstillgångar. (Hendriksen & Van Breda 1992)  

 

1.2.3 Disclosureproblem 
 

Disclosure kan definieras som handlingen att lämna ut all relevant information gällande företaget 

som kan påverka investeringsbeslut. Radebaugh och Gray (1997) definierar disclosure som den 

information som lämnas ut i företags finansiella rapportering. En koppling finns mellan 

företagens öppenhet i rapporteringen och deras behov av att locka till sig kapital. Radebaugh och 

Gray (1997) anser att bristen på öppenhet i företagens disclosure är ett stort problem eftersom 

företagens behov av kapital ständigt ökar. 

 

Radebaugh och Gray (1997) påpekar att kvantiteten av information som har lämnats ut har ökat 

under de senaste åren. Anledningen till denna utveckling är påtryckningar från finansiella aktörer 

och investerare. Ökad tillgänglighet och bättre kvalitet på finansiell rapportering uppfattas 

vanligtvis vara av stor betydelse. Alltså bör information som lämnas ut även ge inblick i 

företagens resonemang kring kvaliteten på resultatet och den finansiella ställningen.   

 

På grund av kundfordringarnas problematik är det av stor vikt att företagen är öppna i 

redovisningen kring hantering och värdering av kundfordringar. Dock anser Radebaugh och Gray 

(1997) att många företag har brist på transparens i sin redovisning. Detta är ett stort problem 

eftersom företagen ständigt försöker attrahera nytt kapital. Högre grad av öppenhet efterfrågas av 

olika intressenter, som anser att bättre tillgänglighet och mer information är nödvändigt.  

 

Eftersom kundfordringar är en stor post med stark påverkan på resultatet är det betydelsefullt 

med öppenhet kring dess redovisning (Pashang, 2010). Att låta intressenterna ta del av hur de 

olika posterna hanteras ger ökad transparens i de finansiella rapporterna och ger aktieägarna 

möjligheten att fatta mer välinformerade beslut (Radebaugh och Gray, 1997). 

  

För användarna av finansiella rapporter kan det vara en svårighet att utläsa huruvida 

årsredovisningen ger en riktig och rättvis bild av verksamheten. God redovisningssed ger ett visst 

tolkningsutrymme men gränser för vad som är rätt och fel är inte tydlig (Thomasson et.al. 2006). 

Även när fel uppstår är det en tunn linje mellan vad som anses vara ett ärligt misstag och vad som 

är medveten manipulation. Utrymmet för fri tolkning av redovisningsprinciper skapar möjligheter 

till att manipulation kan förekomma. Med hjälp av manipulation kan önskat resultat visas för 

intressenterna. (Stolowy och Lebas, 2002). 

 

Hughes et.al. (2008) påpekar att många företag undanhåller upplysningar om redovisningsämnen 

som berör de flesta företag, däribland kundfordringar. Dessa områden ingår i Securities and 

Exchange Commissions (SEC) lista över ämnen som anses nödvändigt att ge ytterligare 

upplysningar om, i finansiella rapporter. 

 

Sammanfattningsvis har studien av artiklar kring redovisning av kundfordringar, bland annat 

Copeland (1968), Riahi-Belkaoui (2005), Pashang (2010), Paton (1922), Radebough och Gray 

(1997), lett till att följande forskningsproblem upptäckts: 
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1. Definitionsproblem 

2. Klassificeringsproblem 

3. Värderingsproblem 

4. Disclosureproblem 

 

Studien fokuserar på problematiken kring två av dessa, nämligen värdering och disclosure.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

- Hur ska kundfordringar värderas för att uppnå en rättvisande bild? 

 

- Vilken information om kundfordringar ger företagen ut i den finansiella rapporteringen? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att, genom presentation av korrekt redovisning och rättvisande bild, 

bedöma företagens redovisning av kundfordringar. Studien syftar även till att undersöka och 

jämföra hur kundfordringar framställs i de finansiella rapporterna och vilka skillnader som finns 

mellan olika företag.   

 

1.5 Avgränsning 
 

Studien behandlar temat kundfordringar med fokus på värdering, redovisning samt disclosure. 

Ämnet kundfordringar avgränsas till att behandla värdering samt optimal hantering och 

redovisning av dessa. Ämnet disclosure begränsas till just den information, som lämnas ut, som 

studeras kring kundfordringar. Vid studerande av disclosure används tio företags 

årsredovisningar som underlag för analys och bedömning.  

 

1.6 Begreppsdefinition 
 

1.6.1 Disclosure  
 

Disclosure är företagens utlämnande av information som kan vara relevant i investeringsbeslut. 

Disclosure visar graden av öppenhet i den finansiella rapporteringen. Det engelska begreppet 

disclosure används i studien eftersom det är ett välkänt uttryck och en etablerad översättning 

saknas på svenska. Ungefärlig översättning skulle kunna vara offentliggörande av 

redovisningsinformation. 

 

1.6.2 Kundfordringar 
 

Kundfordringar är en fordran på kund, som uppstår när ett företag säljer på kredit. Fordran 

kvarstår under kredittiden till dess att kund betalar. Vanligtvis är kundfordringar kortfristiga och 

klassificeras därför som omsättningstillgångar i redovisningen.  
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2 Metod  
 

I följande avsnitt redogörs utförligt för studiens design och tillvägagångssätt för undersökningen 

samt en diskussion kring den valda metoden. 

 
2.1 Metodintroduktion 
 

2.1.1 Text 
 

Som en inledning till denna studie är det viktigt att ställa sig frågan vad är en text? Text är all 

diskurs som fixerats genom skriften (Ricoeur, 1993). Ricoeurs (1993) svar på frågan är att det 

finns möjlighet att ha två olika förhållningssätt till en text, den kan vara både tolkande och 

förklarande. Studien antar ett tolkande förhållningssätt av den undersökta texten. Ytterligare ett 

begrepp som är av betydelse vid analys av text är förståelse, som Ricoeur (1993) beskriver som 

den process vilken skapar kännedom om något utanför det egna jaget, med hjälp av tydliga 

tecken. Tolkning härleds ur förståelsen, vilket anses vara den fundamentala inställningen inom de 

humanistiska vetenskaperna (Ricoeur, 1993).  

 

Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse av text på bästa möjliga sätt. Ricoeur, som är en 

hermeneutiker, menar att en fullkomligt objektiv tolkning av en text inte kan göras då människan 

inte kan frigöra sig från egna traditioner och tolkningsplattformar.
 2

 

 

Hänsyn måste även tas till texten i förhållande till omvärlden. Begreppet intertextualitet innebär 

att text alltid står i relation till annan text och att den därmed aldrig är isolerad
3
. Ricoeur (1993) 

beskriver däremot att text kan befinna sig i ett slags oavgjordhet där texten ses som en avskild 

komponent utan värld och utan författare. Texten förklaras då genom strukturen och de interna 

relationerna. Om oavgjordheten upphävs och kopplas samman med omvärlden görs en tolkning. 

För att kunna ha ett tolkande förhållningssätt måste först medvetenhet skapas om att text är en 

skrift som väntar och kallar på läsning. Det som möjliggör själva läsningen är det faktum att 

texten är öppen och inte stängd. Tidigare hade text endast en mening, som handlade om dess 

struktur och interna relationer. Nu har text även en betydelse, en realisation i läsarens egen 

diskurs.  (Ricoeur, 1993) En text kan delas in i en skrivdel och en läsdel. Läsaren är frånvarande 

när författaren skriver och författaren är frånvarande när läsaren läser.  Texten står för sig själv, 

den döljer både författaren och läsaren, varför den ersätter en dialogrelation (Ricoeur, 1993).  

 

2.1.2 Dokument 
 

Texten som studeras i den här studien är i form av dokument. Indirekta observationer av sociala 

fenomen hör till dokumentstudiemetoden. En observation görs inte på det som är av intresse 

direkt utan observationen görs genom att studera den överlevande produkten av det som varit 

verksamt. (Andersen, 1994) Enligt Andersen (1994) är en svaghet hos dokumentstudier att 

                                                 
2
 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/hermeneutik hämtad 2012-05-04 

3
 http://www.ne.se/lang/intertextualitet hämtad 2012-05-02 

http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/hermeneutik
http://www.ne.se/lang/intertextualitet
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materialet är fastlagt redan från början. Anledningen till att då ha en dokumentstudie i det här 

fallet är för att det är den mest lämpliga. Det är dokumentet och texten i sig som ska tolkas och 

därmed besvara frågeställningen.  

 

Vid användning av en metod som baseras på dokument kan både kvalitativa och kvantitativa 

aspekter vara aktuella (Andersen, 1994). Såväl innehållsanalysen som ordanalysen i studien 

baserar sig på text och bryter ner texten i mindre delar, för undersökning av hur mycket och vad 

som redovisas. 

 

2.1.3 Årsredovisningar 
 

Det dokumenterande materialet som ligger till grund för den här studien är årsredovisningar. 

Dessa är dokument som tillfaller en specifik tidsram.  Årsredovisningar består av 

redovisningstext som kan vara väldigt svårtolkad och krånglig. Denna specifika text är omgiven 

av relationer. Innehållsanalysen görs på företags årsredovisningar, som har kopplingar till 

omvärlden i form av olika institutioner, redovisare, användare och revisorer. 

 

                 Institutioner                                            Användare 

 

 

 

 

 

 

                 Redovisare                                                   Revisorer 

 
             Figur 1. Redovisningstext och omvärlden. Figur gjord för studien av författarna själva. 

 

 

Den här studien behandlar enbart texten i sig, trots de kopplingar som finns. Det är ett medvetet 

val då analysen går ut på att ge en förklaring av vad som skrivs om kundfordringar i 

årsredovisningarna. I detta fall är det inte av stor betydelse att samla information från de externa 

kopplingar texten har, då det är texten i sig, som är ett resultat från de externa relationerna, som 

ska tolkas. 

 

2.2 Analysmetod och genomförande 
 

En tolkande studie kan likställas med innehållsanalys. Begreppet innehållsanalys kan användas 

på många olika sätt (Boolsen, 2007). I den här studien används innehållsanalysen som en 

analysteknik för att analysera dokument och texter. 

 

I den första delen av undersökningen görs en kvantifiering av ordet kundfordringar. En beräkning 

av antalet gånger som ordet nämns i respektive årsredovisning utgör ett första steg. En analys av 

enbart ord kan, enligt Boolsen (2007) vara väldigt ytlig och bör användas som en enkel början till 

vidare analyser, vilket överensstämmer med denna studie. Syftet med en analys av ord är, enligt 

Bryder (1985), att skapa en överblick av ett textmaterial, i detta fall årsredovisningar. En enkel 

skala har skapats för att visa skillnader i disclosure bland de undersökta företagen. Detta resultat 

     TEXT 
        Årsredovsining 
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som uttrycks i siffror är till för att skapa en uppfattning men visar inte de kvalitativa 

egenskaperna i den analyserade texten och är enbart av det kvantitativa slaget. Den andra delen 

av den empiriska undersökningen syftar till att undersöka kvalitén i disclosure.  

 

Undersökningen utvecklas därefter med att skapa en kodning, vilket innebär att klassificera, 

datamaterialet som har tagits fram (Boolsen, 2007). I studien har de textavsnitt som berör ämnet 

kundfordringar valts ut. Tabeller som berör kundfordringar har kopierats från årsredovisningarna 

och placerats i det empiriska avsnittet. Anledningen till att tabeller har kopierats direkt är för att 

skapa en så korrekt bild som möjligt av hur företagen har valt att informera om kundfordringar.  

 

Kodningen som har gjorts är framtagen genom att först läsa den text som berör ämnet 

kundfordringar för att sedan hitta samband mellan de olika årsredovisningarna. Därefter skapas 

en kodning som utifrån framtagen text berör de utvalda företagen. Enligt Boolsen (2007) är 

undersökningens problemformulering, teori och analysteknik kodningens och analysens 

strukturella förutsättningar, vilka i studien därför har utgjort grunden för de kriterier som satts 

upp. 

 

Syftet med en tolkande inriktning på denna studie är att djupare förståelse uppnås för det som 

studeras. Utifrån frågeställningen data samlats in via företagens årsredovisningar. För att kunna 

undersöka företagens disclosure om kundfordringsredovisning har företagens finansiella 

rapportering i form av årsredovisningar utgjort en bas i studien. Denna undersökning görs för att 

besvara hur företagen redovisar kundfordringar. I studien har tidsrymden avgränsats till 

årsredovisningar från år 2010, eftersom samtliga företags årsredovisningar från år 2011 inte fanns 

tillgängliga vid studiens utförande. 

 

2.3 Tillvägagångssätt  
 

För att skapa en teoretisk utgångspunkt användes vetenskapliga artiklar hämtade från sökningar i 

söktjänsten Summon. Även litteratur kring aktuellt ämne hittades via denna tjänst. Kurslitteratur 

från tidigare studieerfarenheter användes i studien. Eftersom studien bland annat syftar till att 

besvara hur kundfordringar ska redovisas gjordes en sökning i befintliga regleringar kring ämnet. 

Resultatet blev både lagtext och rekommendationer av olika slag.  

 

Den empiriska undersökningen påbörjades efter att frågeställningen kring företagens disclosure 

väcktes i begynnelseskedet av studien. Årsredovisningar valdes som underliggande dokument för 

analys av information som har getts ut. Valet grundades på att årsredovisningen är en 

huvudsaklig kommunikationskanal för företagen och därmed är innehållet i denna betydelsefullt. 

 

2.3.1 Datainsamlingsmetod 
 

Vetenskapliga artiklar har används som ett första steg för att få insyn i aktuella problem som 

finns kring ämnet. De vetenskapliga artiklarna har hämtats från söktjänsten Summon, som finns 

tillgänglig för studenter på Högskolan i Borås. Vid sökningen var kriterierna för artiklarna att de 

var vetenskapliga och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vid genomläsning av artiklar 

framkom att flertalet nutida artiklar hänvisar tillbaka till studier genomförda längre tillbaka i 

tiden. Många av de nya artiklarna gav inte någon ytterligare användbar information och därför 
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har så kallade ”klassiker”, det vill säga äldre och välrefererade artiklar, kommit att ta stor plats i 

studien. Artiklarna kan uppfattas som ålderdomliga, på grund av årtalet de publicerades, dock 

anses dessa fortfarande vara aktuella för nutida forskning. Det finns mycket vetenskapliga artiklar 

som berör kundfordringar, däremot är utbudet begränsat gällande svensk redovisning och 

forskning. Därför har artiklar med internationella aspekter medtagits i studien, som författarna 

uppfattat ändå kan ha anknytning till svensk redovisning. 

 

Litteraturen som har används har både varit ekonomisk litteratur, läroböcker samt böcker om 

metodlära. Tidigare utbildning, vetenskapliga artiklar samt internetsökning har legat till grund för 

val av använd litteratur. 

 

Lagar och regleringar som har används i studien har tagits från FAR Komplett (versionen från 

internet som finns tillgänglig för studenter på Högskolan i Borås). Långt ifrån alla lagar och 

regleringar som finns kring kundfordringar och disclosure har behandlats i denna studie, utan 

utvalda och relevanta lagar och standarder har tagits med. 

 

I studien har årsredovisningar används som en primär källa för undersökningen. 

Årsredovisningarna har hämtats från företagens hemsidor där årsredovisningen för år 2010 har 

används.  

 

2.3.2 Val av företag  
 

Vid urval av företag för den empiriska studien har en avgränsning gjorts till företag som är 

noterade på Stockholmsbörsens lista över stora företag vilka står under benämningen Large Cap. 

Större företag står under högre krav på disclosure av information och informationen är 

lättillgänglig för alla intresserade. Valet av inriktning mot större företag kom som en naturligt 

följd av den teoretiska undersökningen eftersom större företag kan vara en grund till income 

smoothing. Indikationer visar även att företag ibland vill uppfattas som lågriskföretag, vilka har 

ett samband med större företag och mer jämnt resultat. Av de drygt 60 företagen som finns med 

på Stockholmsbörsens Large cap lista, gjordes ett strategiskt urval på 10 stycken företag. Det 

innebär ett urval på 16,7 procent. 

 

Urvalet baserades på att uppnå bredd genom att undersöka företag från olika branscher. 

Anledningen till att urvalet begränsades till 10 stycken företag var för att detta, enligt författarna, 

uppfattades som ”lagom” för att kunna göra en god analys. Urvalet är inte för brett och inte för 

smalt. Antalet skapade möjlighet till större sammanhållning i studien eftersom den kvalitativa 

jämförelsen underlättades av ett mindre urval. Om fler företag hade legat till grund för 

undersökningen fanns risken för att något/några företag skulle negligeras alternativt hamna i 

bakgrunden. Då standarder och lagar är under ständig förändring valdes årsredovisningar från 

senast tillgängliga år vid studiens start, det vill säga år 2010. Att enbart svenska företag valdes 

beror på att kännedom om svensk lagstiftning samt kunskap om hur årsredovisningar upprättas i 

Sverige redan fanns författarna tillhanda. 
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2.4 Undersökningens kvalitet  
 

2.4.1 Reliabilitet  
 

En grundläggande egenskap hos innehållsanalysen är att resultatet måste vara reproducerbart. 

Analysen ska kunna utföras med samma metodiska förutsättningar och därmed komma fram till 

samma resultat. (Bryder, 1985) 

 

God reliabilitet innebär att upprepade mätningar ger samma resultat (Boolsen, 2007). Den första 

delen av undersökningen, där en kvantifiering av ordet kundfordringar görs, anses ha en hög 

reliabilitet. En sökning av ordet kundfordringar i de utvalda årsredovisningarna kommer alltid att 

ge samma resultat.  Då en manuell sökning har gjorts genom en sökningsfunktion har risken för 

att få fel resultat minskats genom att författarna oberoende av varandra har provat att göra 

sökningen på egen hand.  

 

2.4.2 Trovärdighet 
 

För att skapa en trovärdighet i det som undersöks börjar studien med att angripa det valda ämnet 

utifrån relevanta artiklar som berör ämnet utifrån olika synvinklar. Nutida artiklar har används för 

att skapa en uppfattning kring problemet som finns men även äldre artiklar som fortfarande är 

aktuella på grund av att dessa betraktas som ”klassiker”. Relevanta teorier har framställts som 

stöd för att kunna svara på frågeställningen och undersökningen har byggt på årsredovisningar 

som ligger rätt i tiden. Den utvalda texten har tolkats utifrån de uppsatta kriterierna på ett 

trovärdigt sätt, men självklart ligger det en viss subjektivitet då tolkningen sker utifrån egna 

uppfattningar. 

 

2.4.3 Objektivitet 
 

Studien kan betraktas som subjektiv i viss mån, då det i innehållsanalysen görs bedömningar av 

kvaliteten i årsredovisningarna. Läsaren bör ha i åtanke att det är författarnas bedömning som 

framställs. Erfarenheter och utbildning har påverkat författarna och bedömningar görs utifrån de 

kunskaper som ansamlats med tidens gång. Hänsyn bör tas till att innehållsanalysen kan ge olika 

resultat beroende på vem eller vilka som gör bedömningar. Om andra forskare försöker upprepa 

samma studie kan andra utfall ges beroende på val av företag, granskningsunderlag, val av 

textavsnitt, kodifiering samt bedömningar. Eftersträvar upprepande försök att följa de val som här 

har gjorts, finns det goda möjligheter att lyckas med detta. Dock kan bedömningarna komma att 

variera eftersom människans subjektiva natur har en stor roll i analysen. 

 

2.4.4 Källkritik 
 

Vid användning av skriven text är det av stor betydelse att vara kritiskt till det som läser. De 

vetenskapliga artiklarna som har används i studien anses vara tillförlitliga då de är styrka som 

tillförlitliga genom att de har blivit godkända för publicering från de vetenskapliga tidskrifterna. 

Vid användning av litteratur kan det vara lite svårare att avgöra tillförlitligheten då författarnas 

personliga åsikter kan lysa igenom och all litteratur granskas inte på vetenskaplig nivå så som de 

vetenskapliga artiklarna. För att säkerställa användandet av tillförlitlig information har litteratur 
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används som är skrivna av författare som är kunniga inom sitt ämne. Läroböcker har varit 

aktuella i studien som har används under utbildningens gång. Lagar och regler som är 

presenterade i studien anses vara tillförlitliga då de är hämtade från FAR Komplett. Stiftelsen för 

rättsinformation har uppsatta kvalitetskrav som juridiska databaser ska följa. FAR Komplett 

uppfyller dessa kvalitetskrav
4
. Årsredovisningar kan vara väldigt partiska och vinklade utifrån 

företagens synvinkel. Detta är något författarna har haft i åtanke under studiens gång, dock är 

årsredovisningarna tillräckligt tillförlitliga för att kunna svara på studiens frågeställning då det är 

själva texten i årsredovisningarna som studeras.  

 

  

                                                 
4
 http://www.farsrskomplett.se/ hämtad 2012-05-05 

http://www.farsrskomplett.se/
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3 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen består av två delar. Den första delen behandlar kundfordringar 

genom att framställa definition och klassificering av dessa samt värdering och nedskrivning. Den 

andra delen behandlar de finansiella rapporterna och vilka regleringar och rekommendationer 

som finns kring företagens rapportering. 

 
3.1 Kundfordringar 
 

3.1.1 Definition och klassificering 
 

Enligt Hendriksen (1992) finns det tre karaktärsdrag för tillgångar. En transaktion ska ligga till 

grund för att en tillgång ska tas upp i redovisningen. Tillgången innebär särskilda rättigheter till 

framtida intäkter eller användning av produktionsresurser. Dessa rättigheter ska dessutom vara 

kontrollerbara av företaget. 

 

Paton (1922) definierar kundfordringar som rätt till pengar från kund. Rättigheterna är kortvariga 

eftersom de inom kort omvandlas till kontanter genom betalningen. Kundfordringar är, enligt 

Paton (1922) mycket immateriella och bör klassificeras därefter. Pashang (2010) anser att det är 

rimligt att anta att kundfordringar varken är kontanta medel eller likvärdig dessa. Utan de är en 

juridisk rätt till pengar, precis som Paton (1922) har definierat dem. Juridiska rättigheter 

klassificeras som immateriella tillgångar och därmed bör även kundfordringar klassificeras på 

detta vis.  

 

Enligt IAS 39: punkt 9 definieras kundfordringar som finansiella tillgångar som ej är derivat, som 

har fastställda eller fastställbara betalningar. Denna sorts tillgångar är inte noterade på en aktiv 

marknad. Kundfordringar definieras enligt IAS 1 som en omsättningstillgång eftersom de 

realiseras inom den normala verksamhetscykeln. De betraktas på samma sätt även när de inte 

förväntas realiseras inom tolv månader. Pashang (2010) lyfter fram att det verkar som att IASB 

endast önskar behandla tillgångar av tveksam karaktär som immateriella.  

 

3.1.2 Värdering och nedskrivning 
 

Enligt Bokföringslagen (BFL 16§) skall en osäker fordran tas upp till det belopp som förväntas 

inflyta. Den här paragrafen är ett resultat av försiktighetsprincipen och lägsta värdets princip. 

 

Enligt försiktighetsprincipen ska värdering göras med en rimlig försiktighet (ÅRL 2kap. 4§). 

Endast konstaterade intäkter under räkenskapsåret får tas med. Vid försäljning av varor kan 

intäkten normalt anses vara konstaterad när leveransen och faktureringen är gjord och 

sannolikheten att leveransen leder till betalning är stor. Om det finns osäkerhet ska en lägre 

värdering av tillgångar göras. Hänsyn ska tas till alla förutsägbara förluster. I årsredovisningen 

ska även förluster tas med som var okända på balansdagen men som blev kända innan 

årsredovisningen upprättades. Oavsett hur företagets resultat ser ut ska förlusterna redovisas om 

de är hänförliga till räkenskapsåret. Däremot så måste företagen inte driva försiktighetsprincipen 
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för långt då försiktighetsåtgärderna måste vara rimliga. En medveten undervärdering och en 

uppbyggnad av dolda reserver är inte tillåten då detta inte ger en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat. (Far Komplett BAS)  

Lägsta värdets princip är den generella värderingsprincipen för omsättningstillgångar, det vill 

säga att en omsättningstillgång ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kundfordringar ska därför tas upp till det belopp som de 

beräknas inflyta. (ÅRL 1995:1554, 4 kap. 9§ första stycket) 

Kundfordringar ska enligt IAS 39: punkt 46 värderas till upplupet anskaffningsvärde genom att 

använda effektivräntemetoden.  

 

Effektivräntemetoden är metod för beräkning av det upplupna anskaffningsvärdet för finansiella 

tillgångar eller skulder och för fördelning av ränteintäkter och räntekostnader över rätt 

tidsperioder. (Rådet för kommunal redovisning, RKR 20) 

 

IAS 39: punkt 63-65 behandlar nedskrivning av kundfordringar.  Punkt 63 beskriver att när 

objektiva belägg finns för att ett nedskrivningsbehov förekommer, beräknas nedskrivningen vara 

skillnaden vara mellan tillgångens redovisade värde och dess nuvärde av de uppskattade framtida 

kassaflödena, diskonterat till tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Det redovisade värdet kan 

skrivas ned direkt eller via ett avsättningskonto. Nedskrivningsbeloppet skall tas med i det 

redovisade resultatet.  

 

Punkt 64 beskriver att företaget bedömer om det finns objektiva belägg för nedskrivningar. Det 

görs individuellt för de tillgångar som är av individuell betydelse samt individuellt eller kollektivt 

för de tillgångar som inte är av individuell betydelse. Om det inte finns några objektiva belägg för 

nedskrivning av en individuellt bedömd tillgång, läggs den samman med andra tillgångar av 

liknande kreditriskegenskaper. Därefter bedöms dessa tillgångars nedskrivningsbehov kollektivt. 

Individuellt bedömda tillgångar där det finns objektiva belägg för nedskrivning inkluderas inte i 

en kollektiv bedömning.  

 

Punkt 65 beskriver att återföring av nedskrivningar kan göras om ett nedskrivningsbelopp 

minskar under en efterföljande period och denna minskning objektivt kan hänföras till en 

händelse efter att nedskrivning har gjorts. Återföringen kan göras direkt eller genom justering av 

avsättningskonto. Återföringen får inte leda till att värdet av tillgången värderas högre än det 

upplupna anskaffningsvärdet. Det återförda beloppet ska tas med i det redovisade resultatet.  

 

Enligt Thomasson et. al. (2006) är företagen skyldiga att skriva ned sina kundfordringar då 

kunder inte kan betala. Det gäller såväl vid befarade och konstaterade kundförluster. Thomasson 

et.al. (2006) beskriver att befarade kundförluster uppkommer när företaget anser att en fordran är 

osäker och då ska denna skrivas ned med det värde som inte beräknas inflyta. De exemplifierar 

befarade kundförluster som när en kund uteblir med sina betalningar.  

  

Enligt Skatteverkets handledning för mervärdesskatt (SKV 553) definieras konstaterad 

kundförlust som när kunden inte har ekonomisk möjlighet att betala, exempelvis om denna 

försatts i konkurs, ackord eller om utmätningsförsök har gjorts utan resultat. En osäker fordran 

kan jämställas med konstaterad kundförlust om fordringen är äldre än vad som motsvarar en 

normal kredittid och om indrivningsåtgärder genomförts utan resultat eller om det på något annat 

vis har gjorts sannolikt att gäldenären är utan tillgångar.  
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Pashang (2010) beskriver att uppskattning om eventuell nedskrivningsmetod kan göras kollektivt 

eller individuellt, så länge det stämmer överens med god redovisningssed. En beskrivning av 

individuell och kollektiv metod följer nedan: 

 

3.1.2.1 Individuell metod 
 

Individuell metod för nedskrivning av kundfordringar tillämpas i företag där kreditförsäljningen 

är begränsad. När värdet av varje kreditförsäljning är hög och antalet krediter är lågt 

rekommenderas användning av individuell metod för att bedöma kreditrisken. De individuella 

metoderna baseras på omdöme. Här används omdöme för att göra bedömning av 

kundfordringarnas finansiella risk. (Pashang, 2010) 

 

Individuell behandling av kundfordringar regleras i två olika ramverk, nämligen juridiskt och 

ekonomiskt (Pashang, 2010). I den juridiska formen används direkt avskrivning, vilket innebär att 

kundfordringar minskas först när juridiska myndigheter konstaterat att kunder är insolventa. De 

juridiska riktlinjerna leder till att matchningsprincipen inte efterlevs, eftersom beslut om kunders 

insolvens kan ta tid för myndigheterna att verkställa. Således är redovisning till verkligt värde 

inte heller möjligt. Den juridiska modellen ger mer tillförlitliga data men inte lika relevanta data. 

(Pashang, 2010) 

 

I den ekonomiska formen finns möjligheten till så kallade reserveringskonton. Det innebär att 

kundfordringarnas värde kan justeras varje år och eventuellt nedskrivningsbehov regleras med ett 

reservkonto. Dock genomförs den slutgiltiga justeringen när myndigheterna har bekräftat 

kundens insolvens. Således är denna sorts redovisning närmare redovisning till rättvist värde. 

Den ekonomiska modellen ger mer relevanta data men inte lika tillförlitliga data. Här finns 

möjligheten till tillämning av redovisningstypen earnings management.  (Pashang, 2010) 

 

3.1.2.2 Kollektiv metod  
 

Enligt Pashang (2010) tillämpas kollektiv metod för nedskrivning av kundfordringar, i företag där 

kreditförsäljning används i större utsträckning. När värdet av varje kreditförsäljning är låg och 

antalet krediter är högt rekommenderas användning av kollektiv metod för att bedöma 

kreditrisken. Eller som Thomasson et. al. (2006) skulle uttrycka det; att värdering av det 

kollektiva slaget, utifrån erfarenheter, kan vara lämplig om företaget har ett flertal men små 

kunder. Pashang (2010) påpekar att de kollektiva metoderna baseras på uppskattningar. Här 

används uppskattningar för att göra bedömning av kundfordringarnas finansiella risk. (Pashang, 

2010) 

 

Kollektiv behandling av kundfordringars risker kan uppskattas med hjälp av två olika metoder, 

nämligen global method och aging method. (Pashang, 2010) 

 

Global method (eller pecentage of sale method, som den också kallas) anses vara en approach för 

kundfordringar, riktad till resultaträkningen. Ett av metodens kännetecken är att historiska data 

från resultaträkningar används för att uppskatta värdet av kundfordringar. Global method 

uppskattar värdet av de osäkra fordringarna, vilket i sin tur ger värdet på nedskrivningsbehovet. 

Denna metod anses vara bra för uppskattning av de osäkra fordringarnas värde. En nackdel med 
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global method är att de data som används inte är rättvisande i tider av förändring. (Pashang, 

2010) 

 

Aging method (eller percentage of gross receivable method som den också kallas) anses vara en 

approach för kundfordringar, riktad till balansräkningen. Ett av metodens kännetecken är att 

aktuella data används för att uppskatta nedskrivningsbehovet hos kundfordringar. Aging method 

uppskattar värdet av nedskrivningarna, vilket i sin tur ger värdet på osäkra fordringar. Denna 

metod anses vara bra för att uppskatta mängden kundfordringar som är möjliga att omvandla till 

pengar, det vill säga de som faktiskt har ett värde. En fördel med aging method är att mer rimliga 

uppskattningar görs i tider av förändring, eftersom mer aktuella data används. (Pashang, 2010) 

 

Enligt Skatteverkets ställningstagande 2007-11-15 Kollektiv nedskrivning av kundfordringar 

förekommer det att företag tillämpar en kollektiv värdering och nedskrivning av 

kundfordringarna i samband med bokslutet. Det är mer förekommande i vissa branscher som till 

exempel postorderhandel.  

 

3.2 Finansiella rapporter 
 

3.2.1 Definition och syfte 
 

Enligt IAS 1 definieras finansiella rapporter som ordnade framställningar av företags ekonomiska 

ställning och resultat. Rapporternas syfte är att informera användarna om företagets finansiella 

ställning och resultat samt kassaflöde. Den information som återges ska underlätta för 

rapporternas användare att förutspå de framtida kassaflödena samt dess säkerhet och tidpunkt. 

 

Företagens finansiella rapportering ska visa en rättvisande bild av finansiell ställning och resultat 

samt kassaflöden. (IAS 1) Det innebär en riktig framställning av verksamheten, i enlighet med 

föreställningsramen som återfinns i International Financial Reporting Standards (IFRS). Om 

IFRS tillämpas, med reservation för behov av ytterligare upplysningar, förväntas rapporterna ge 

en rättvisande bild. Företaget uppnår, i princip alltid, en rättvisande bild genom att iaktta de 

standarder som är tillämpbara. I de finansiella rapporterna ska alla upplysningar redovisas för att 

ge information som är: 

 

1. Relevant   2. Tillförlitlig 

3. Jämförbar   4. Begriplig  

 

Dessutom ska företaget lämna ytterligare information när kraven i IFRS är otillräckliga för att 

tillgodose användarnas behov av information. De extra upplysningarna ska möjliggöra 

användarnas förståelse för inverkan, av ekonomiska händelser och förhållanden, på företagets 

finansiella ställning och resultat. (IAS1) 

 

3.2.2 Disclosure 
 

Två teorier som kan förklara disclosure av information är signalteorin och enhetsteorin. 

Dessutom framställs event approach theory och value approach theory som två olika teorier kring 

redovisningens syfte och tillvägagångssätt. 
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3.2.2.1 Enhetsteorin 
 

För att belysa ett företags intressentrelationer används ägarteorin och enhetsteorin. Företaget är 

enligt enhetsteorin en självständig enhet där det inte ligger någon självklar fokus på ägarna. (FAR 

Komplett. Balans nr 2 Koncernredovisning för vem och vad?)  

 

Enligt Riahi-Belkaoui (2000) är företaget skilt från dem som tillhandahåller kapital till företaget, 

det vill säga ägarna. Affärsenheten ligger i centrum för redovisningens intresse istället för ägaren. 

Då företaget är ansvarigt för att möta aktieägarnas krav sägs enhetsteorin vara inkomstcentrerad 

och därmed resultatorienterad.  

 

Ansvaret som finns gentemot aktieägarna uppnås genom att mäta de operativa och finansiella 

prestationerna i företaget. Företagets resultat är en ökning av aktieägarnas kapital efter avdrag för 

andra fordringar. Enhetsteorin är mest användbar på en företagsform där det finns en separation 

och klart avgränsad från sina ägare. Vid redovisning och värdering tycks enhetsteorin gynna 

nuvärden och olika värderingsgrunden istället för historiska kostnader. (Riahi-Belkaoui, 2000) 

 

3.2.2.2 Signalteorin  
 

Godfrey et.al (2010) beskriver att inom signalteorin använder personer i ledande ställning 

(managers) sig utav konton för att signalera förväntningar och intentioner angående framtiden.  

Om managers förväntar sig en hög tillväxt för företaget, kommer de försöka att signalera detta för 

aktieägarna genom konton. Företag med ett stadiggivande resultat förväntas rapportera positiva 

resultat för att inte bli uppfattad som ett företag med dålig tillväxt. Managers på företag med 

dåligt resultat har motiv till att inte rapportera alls. Däremot kan de även förväntas rapportera det 

dåliga resultatet för att behålla trovärdigheten i en effektiv marknad där handel med aktier sker. 

(Godfrey et.al, 2010) 

 

Signalteorin förutspår att företaget kommer att disclose mer information än vad som är 

nödvändigt. Enligt signalteorin har alla managers motiv för att signalera förväntningar om 

framtida vinster, detta på grund av att om investerarna tror på signalen, kommer aktiepriset att 

öka. Detta kommer inte bara gynna aktieägarna utan även managers som agerar utifrån sitt eget 

intresse. Ett problem som uppstår då är hur företaget kan försäkra sig om att signalen uppfattas 

som trovärdig då även andra företag kommer försöka signalera ”goda resultat”. (Godfrey et.al, 

2010) 

 

3.2.2.3 Event approach theory 
 

Förespråkarna av event theory anser att redovisningens syfte är att informera om relevanta 

ekonomiska händelser som kan vara användbara i ett flertal möjliga beslutsmodeller. Här ses 

redovisningsfunktionen som en nivå bort i beslutsprocessen. Redovisningen ger information om 

relevanta ekonomiska händelser, som ger möjlighet till de enskilda användarna att skapa sina 

egna ingångsvärden för de egna individuella beslutsmodellerna. Det kan jämföras med value 

theory där ingångsvärden tas fram för okända beslutsmodeller direkt. Enligt uppmuntrarna av 

event approach är mindre aggregering
5
, hellre än mer aggregering, av redovisningsposter 

                                                 
5
 Aggregera innebär: att slå samman, att lägga ihop 



 

- 18 - 

lämpligt. Dessutom bör användarna av finansiella rapporter, hellre än redovisarna, aggregera 

samt tilldela vikt och värde till den information som överensstämmer med deras prognoser och 

nyttofunktioner. (Sorter, 1969) 

 

De som förespråkar en event approach anser att förlusten som medföljer aggregering av 

information, beroende av redovisarnas värderingar, är större än nyttan. Även om de anser att 

redovisarnas föreslagna vikter och värderingar förtjänar att förmedlas, insisterar de på att 

information om dessa utlämnas i uppdelad version så att användarna får tillgång till de 

ickeviktade rådata också. Sorter (1969) anser att denna synpunkt är lämplig när det enbart finns 

lite kunskap om hur redovisningsdata används. Men det kan även vara att föredra när mer 

information om olika beslutsmodeller finns tillgängligt. Möjligheten att visualisera rimliga 

beslutsmodeller förenklas när dessa överensstämmer med event approach snarare än med value 

approach. (Sorter, 1969) 

 

Sorter (1969) beskriver att en investerare som vill förutsäga ett företags framtida värde kan 

använda två olika metoder. Den första modellen som överensstämmer mest med value approach, 

utgår från att investeraren grundar sin uppfattning om framtida värden på trender i, storlek på och 

variation i den nuvarande inkomsten eller andra aggregerade värden. Alternativet är modellen 

som följer event approach, där investeraren önskar använda nuvarande redovisningsdata för att 

förutse specifika framtida händelser och därefter basera sin uppskattning av framtida värden på 

dessa förutsedda händelser. Exempelvis vill investeraren förutsäga inkomst, försäljning, 

kostnader för sålda varor eller skatter och så vidare. (Sorter, 1969) 

 

Kritik riktas mot event approach att den grundar sig på kunskap om användarnas modeller, lika 

mycket som value approach. Anledningen till detta är att beslut måste göras om vilka händelser 

som är relevanta, eftersom alla händelser omöjligt kan dokumenteras. Val av relevanta händelser 

bör göras med användarnas behov i åtanke, vilket gör att användarnas behov måste vara kända. 

Dock anser Sorter (1969) att mindre kunskap om beslutsmodeller behovs för att kunna avgöra 

huruvida en händelse är relevant eller inte, jämfört med den kunskap som behövs för att kunna 

bedöma vilken information som passar specifika beslutsmodeller och vilka specifika vikter som 

ska tilldelas. I tillämpningen av event approach räcker det att en grupp av beslutsmodeller finner 

viss information relevant för att dessa data ska tas med i finansiella rapporter. Det är onödigt att 

motivera hur denna information ska viktas i olika värderingsmodeller för inkomster. (Sorter, 

1969) 

 

Ijiri (1967) påpekar att all aggregering vanligtvis inbegriper informationsförlust eftersom det 

framtagna totala värdet kan bestå av en mängd olika komponenter. Sorter (1969) anser att 

företagens försök till matchning, tilldelning av vikt och värde samt aggregering av 

redovisningsposter förstör potentiellt användbar information om viktiga underliggande händelser. 

Aggregeringen av information ökar även risken för möjliga mätfel och bias. 

 

3.2.2.4 Value approach theory  
 

Förespråkarna av value theory anser att approachen är anpassad efter användarnas behov. Här 

antas att dessa behov är kända och tillräckligt specificerade för att redovisningsteori deduktivt 

kan leda till produktion av optimala ingångsvärden för användbara beslutsmodeller. Flertalet 

teoretiker som uppmuntrar till användande av value approach anser att syftet med redovisning är 
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att producera optimala värden på inkomster och kapital. Det ger upphov till aktiviteten matchning 

av intäkter och kostnader. Antagandet är att korrekt matchning associerar intäkter och kostnader 

för att frambringa rätt värde på resultatet, det vill säga det optimala värdet för användarnas 

beslutsmodeller. (Sorter, 1969) 

 

Enligt Sorter (1969) kan flera sorters kritik riktas mot value approach. Först finns många och 

varierande användningsområden av redovisningen. Därför är det omöjligt att ange ingångsvärden 

som är optimala för samtliga möjliga användningsområden. Dessutom skapas vid varje specifik 

användning, ett flertal olika beslutsmodeller av de olika användarna. Dessa har varken kunnat 

beskriva, definiera eller specificera vad deras beslutsmodeller innefattar. Inte heller ekonomer 

och revisorer har kunnat ta fram den teoretiskt korrekta beslutsmodellen. Ytterligare kritik riktas 

mot value theory som anses vara onödigt restriktiv. Det är därför vissa händelser, såsom leasing 

eller vissa åtaganden, förut helt eller delvis saknades i redovisningen, på grund av att de inte 

påverkar företagets inkomster eller nettotillgångar. (Sorter, 1969) 

 

Redovisningens inriktning mot produktion av värden på inkomster och tillgångar är ett simpelt 

försök att justera fördröjningen mellan inbetalningar och utbetalningar. Dessa försök uppfattas 

som onödigt råa och primitiva med tanke på utvecklingen inom metodologi och värderingsteknik. 

Justeringsförsöken har hämmat utvecklingen av mer sofistikerade modeller för fördröjning som 

är möjliga genom mer sofistikerad teknik. Mindre aggregerad data skulle kunna stimulera 

utveckling till mer användbara modeller som skulle kunna variera mellan olika branscher, 

tidsperioder eller individer och så vidare. Kritik riktas mot att value theory inte är användbar för 

att beskriva den nutida utvecklingen inom redovisning. Exempelvis ger income theory inte en 

grund för de underkategorier som numera används i resultaträkningen. Den har heller inte varit 

till hjälp för att förklara olika problem. (Sorter, 1969) 

 

Sorter (1969) anser att den specifika användaren av de finansiella rapporterna är den ende som 

kan avgöra vad som är av hög eller låg signifikans för just dennes beslut i dennes situation. För 

att möjliggöra användarnas egen tilldelning av värden, som överensstämmer med deras 

individuella nyttofunktioner, bör de få tillgång till de underliggande rådata. 

 

3.2.3 Earnings management och de finansiella rapporterna 
 

Enligt Godfrey et.al (2010) är redovisningsstandarder inte alltid tydligt definierade och kan 

variera länder emellan vilket påverkar redovisare. Effekten blir en uppskattning som grundas på 

subjektiva uppfattningar och kulturella tolkningar. Detta i sin tur kan leda till att manipulation av 

finansiella rapporter sker i varierande grad. Oavsett vilket land eller vilka redovisningsstandarder 

det rör sig om så har ledningen bättre insyn i kvalitén av företagets prestationer. Godfrey et.al 

(2010) anger olika förslag på hur det går att upptäcka dålig kvalité och sannolikheten för earnings 

management. Det första rör aktiekursen och reaktionerna som denna väcker. Ett annat sätt att 

närma sig kvalitén berör de finansiella analytiker så som revisorer och att deras kunskap kan vara 

en källa till att kunna mäta kvalitén. Däremot har forskare inom det här området föreslagit att 

även de finansiella analytikerna kan vara partiska och debatter har uppstått om revisorerna 

verkligen är helt oberoende. (Godfrey et.al, 2010) 

 

Falkman (2000) beskriver att den dominerande synen på utvecklingen av redovisningens mål har 

skett utifrån användarnas perspektiv. Det beror på att de är tvungna att förlita sig på den 
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information som redovisningsenheterna ställer till förfogande. Redovisningsinformationen som 

lämnas ut ska underlätta för intressenterna att prognostisera framtiden och därmed kunna 

eliminera osäkerheten om denna. För att kunna öka kunskapen om framtiden krävs en bra 

prognos.  För att redovisningsmål ska kunna uppfyllas ställs krav på kvalitativa egenskaper. 

Informationen som lämnas ut måste vara tillförlitlig och relevant, detta för att informationen ska 

vara användbar. (Falkman, 2000) 

 

Falkman (2000) beskriver vidare att ett problem som uppstår, är vad som anses vara ”kvalitativ 

redovisningsinformation”.  Synen på hur detta tolkas varierar mellan olika beslutsfattare och alla 

ställer olika krav på informationen.  Relevant information är den som påvekar beslutssituationer 

och som gör det möjligt för användarna att på ett bättre sätt uppnå sina uppställda mål.  

Tillförlitlig information behandlar ifall informationen på ett tillförlitligt sätt återger det som 

ämnas återges. I samband med termen tillförlitlighet kan vissa svårigheter uppstå, detta på grund 

av ju mer komplex verkligheten är desto svårare blir det att säkerhetsställa att den, med hjälp av 

redovisningen, framställs på ett tillförlitligt sätt. (Falkman, 2000) 

 

Enligt Healy och Wahlen (1999) beskriver normgivare ”redovisningens språk” som ett sätt för 

företaget att kommunicera med externa intressenter. Genom att skapa ett ramverk som bland 

annat revisorer kan driva företaget att använda är det möjligt att generera ett sätt för företag att 

rapportera information om resultat för externa intressenter på ett mer tillförlitligt sätt. Finansiell 

rapportering hjälper företag med goda resultat att utmärka sig från företag med sämre prestationer 

och underlättar även för externa aktörer att fatta beslut. Utifrån detta skapar standarder ett 

mervärde i de fall som de möjliggör för finansiella rapporter att på ett effektivt sätt framställa 

skillnader i företagens ekonomiska ställning och resultat utifrån ett lägligt och tillförlitligt sätt. 

(Healy och Wahlen, 1999) 

 

Roychowdhury (2006) beskriver att omfattningen av företagens manipulation varierar beroende 

på den flexibilitet som ledningarna har gällande manipulation. Företag som har mycket 

försäljning på kredit har enklare att manipulera och sannolikheten att bli upptäckta är lägre. Ju 

större kundfordringsposten är desto större är förmågan att manipulera balans- och resultaträkning 

genom exempelvis accelererad försäljning. Därmed borde det finnas ett positivt samband mellan 

kundfordringspostens storlek och företagsledningens förmåga att manipulera. (Roychowdhury, 

2006) 

 

3.2.4 Information i årsredovisningar  
 

Enligt Healy och Wahlen (1999) använder företagen redovisningen, och därmed även 

årsredovisningen, som en kommunikationskanal till de externa intressenterna. Årsredovisningens 

innehåll och utformning regleras av olika redovisningsregler och normer. Dock finns möjligheten 

till att variera vad som ska presenteras i rapporten. Exempelvis kan företaget välja vilket 

regelverk eller vilka normer de vill följa, samt hur de ska värdera tillgångar och skulder. De val 

företaget gör kommer att ge inverkan på såväl årets som kommande års resultat.
6
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Lönnqvist (2006) beskriver att lagstiftningen kring redovisningen syftar till att säkerställa att 

intressenterna ges en rimligt korrekt bild av företaget i årsredovisningen. Det görs bland annat 

genom att reglera vad årsredovisningen måste innehålla samt på vilket sätt tillgångar och skulder 

ska värderas. Dock anser Lönnkvist (2006) att lagstiftningen kring redovisning har blivit allt mer 

generell på senare tid. Det har givit upphov till att olika normgivande organ kompletterat de lagar 

som finns, genom att ge ut standards och rekommendationer om hur redovisningen ska utformas.  

 

Informationen som utlämnas i årsredovisningen kan delas in två grupper. Den första består av den 

information som krävs enligt lagar och standards och benämns obligatorisk information. Det 

finns även frivillig information, som består av upplysningar som inte krävs utlämnande av. Den 

största skillnaden mellan frivillig och obligatorisk information är, enligt Fisher och Hu (1989), att 

den obligatoriska granskas av oberoende revisorer, medan samma granskning inte görs på all den 

frivilliga informationen. Det medför att olika krav ställs på informationen beroende på om den är 

lagstadgad eller inte. Revisorerna ska, i enlighet med ABL 9kap3§ och Revisionslagen 5§, 

granska bolagets årsredovisning, bokföring samt VD och styrelses förvaltning. God revisionssed 

sätter gränsen för hur omfattande och ingående granskningen ska vara. 

 
3.2.4.1 Obligatoriska upplysningar  
 

Obligatoriska upplysningar är de lagstadgade krav på utlämnande av information i företagens 

rapportering. Eftersom en stor del av företagens kommunikation till aktieägarna sker genom dess 

årsredovisning följer en kort beskrivning av vad denna ska bestå av. I enlighet med 

Bokföringslagen, BFL (1999:1078) ska en årsredovisning upprättas och offentliggöras vid avslut 

av ett företags räkenskapsår. Denna bestämmelse gäller för bland annat aktiebolag (fullständig 

lista över företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning ges i BFL 6:1). 

 

Enligt Årsredovisningslagen ska årsredovisningen innehålla balans- och resultaträkning, noter, 

förvaltningsberättelse och för större företag dessutom en finansieringsanalys.  Dessutom ger 

Årsredovisningslagen beskrivningar av de olika principer som redovisningen påverkas av. Bland 

annat ska årsredovisningen upprättas enligt god redovisningssed och på ett överskådligt sätt. 

Samtliga delar av årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och 

ställning på balansdagen. Enligt Årsredovisningslagen ska tilläggsupplysningar ges om det är 

nödvändigt för att framställa en rättvis bild av företaget. 

 

I IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, punkt 12, beskrivs de 

finansiella rapporternas syfte som att hålla tillhanda information om företagets resultat och 

finansiella ställning. Informationen är användbar som underlag för användarnas ekonomiska 

beslutsfattande. 

 

Punkt 24 i IASBs föreställningsram beskriver att de fyra mest väsentliga egenskaperna av 

kvalitativt slag är ”begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet”. Det är dessa 

egenskaper som gör att den information som finns i de finansiella rapporterna är användbar för 

användarna. De fyra kvaliteterna behandlas inom avsnitten 24-42 i föreställningsramen. 

Begriplighet beskrivs som att det ska vara lätt för användarna att förstå innehållet. Dock ska 

företaget även ta med den information som kan vara svårförståelig för vissa användare om denna 

anses vara relevant som beslutsunderlag. Information som är av relevans för användarna är den 

information som påverkar beslut genom att tillhandahålla information om företaget som 
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underlättar användarnas bedömningar. (IASB föreställningsram för upprättande av finansiella 

rapporter) 

 

Information betraktas som tillförlitlig om den saknar väsentliga felaktigheter. Användarna ska 

kunna lita på att informationen ger en korrekt bild av företaget genom att på ett korrekt sätt återge 

händelser som skapat de tillgångar, skulder och det egna kapitalet som tagits med i 

balansräkningen. För att uppnå en korrekt bild ska transaktioner redovisas i enlighet med 

ekonomisk innebörd och inte bara efter juridisk form. Tillförlitlig information ska inte vara 

vinklad, det vill säga den ska vara neutral. Det innebär att de finansiella rapporterna inte ska ha 

till syfte att uppnå ett visst resultat genom påverka användarnas beslut och bedömningar. (IASB 

föreställningsram för upprättande av finansiella rapporter) 

 

Upprättaren av finansiella rapporter ska ha i beaktande den osäkerhet som förknippas med flera 

händelser. Här ingår osäkerhet kring möjligheten att få betalt för osäkra fordringar. Dessa ska 

hanteras genom att lämna upplysningar samt tillämpa försiktighetsprincipen i upprättandet av 

finansiella rapporter. Försiktighetsprincipen medför att osäkra poster ska bedömas med 

försiktighet så att intäkter och tillgångar inte överskattas samt att kostnader och skulder inte 

underskattas. Omotiverade reserveringar samt avsiktliga över- och underskattningar tillåts inte, 

då dessa skulle leda till att kravet på neutralitet och tillförlitlighet inte uppfylls. Tillförlitlig 

information ska vara fullständig med hänsyn till hur väsentlig informationen är och kostnaden för 

att ta fram denna. (IASB föreställningsram för upprättande av finansiella rapporter) 

 

Jämförbarhet innebär att användarna ska kunna skapa en uppfattning om trender, i företagets 

finansiella ställning och resultat, över en längre tid. De ska även ges möjligheten att jämföra 

finansiella rapporter från olika företag. Därför ska företag redovisa på likformigt sätt, i form av 

värderingsprinciper och olika tekniker för presentation. Det är av stor vikt att företagen redovisar 

likformigt över tid i det egna företaget samt att olika företag redovisar på ett likformigt sätt. För 

att skapa jämförbarhet ska användarna informeras om de redovisningsprinciper som tillämpats i 

rapporterna samt om principiella förändringar och effekten av detta. (IASB föreställningsram för 

upprättande av finansiella rapporter) 

 

I föreställningsramen, avsnitt 46, skrivs att rättvisande bild eller korrekt bild kan uppnås genom 

att upprätta finansiella rapporter med tillämpliga redovisningsstandarder i kombination med att ge 

de finansiella rapporterna de kvalitativa egenskaperna som tidigare beskrivits. (IASB 

föreställningsram för upprättande av finansiella rapporter) 

 

I IASBs föreställningsram: punkt 21 behandlas årsredovisningens noter, kompletterande tabeller 

och övriga upplysningar. Noterna kan innehålla relevanta tilläggsupplysningar om olika 

redovisningsposter samt upplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer.  

 

Enligt IAS 1 ska noterna bestå av en sammanfattning om betydande redovisningsprinciper samt 

annan förklarande information såsom beskrivningar eller uppdelning av poster som redovisas i 

årsredovisningen. Informationen i noterna ska underlätta för användare av finansiella rapporter 

att förutsäga framtida kassaflöden samt deras tidpunkt och säkerhet.  
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IAS 1:30 beskriver att sammanslagning av poster i årsredovisningen är möjlig om dessa inte är 

väsentliga var och en för sig. Betraktas en post inte vara tillräckligt väsentlig kan dock 

information om detta behöva anges separat i noterna. 

 

3.2.4.2 Frivilliga upplysningar  
 

En valmöjlighet för företagen är att lämna frivilliga upplysningar i årsredovisningarna. Det ses 

som ett komplement till de obligatoriska upplysningarna. Frivilliga upplysningar är den 

information som en del företag väljer att lämna ut trots att det inte finns lagstadgade krav på 

detta. Ofta handlar det frivilliga disclosure om information genom att berätta med ord om olika 

händelser som kan påverka företaget.
7
 Falkman (2000) tar upp exempel på frivilliga utlämnanden 

som kan vara till hjälp i intressenternas beslutsfattande. Dessa är redovisning av miljöpåverkan 

samt etikrelaterade och sociala frågor såsom humankapital. Haskel (2000) påpekar att företagen 

ofta lämnar ut frivillig information i form av redogörelser över det gångna året samt VD´s 

kommentarer kring resultatet och förväntningar på framtiden. Fler exempel på frivilliga 

upplysningar ges av Haskel (2000), nämligen information om företagets affärsidé, mål, strategier, 

verksamhet, marknad, ledning, aktie, ägarstruktur samt flerårsöversikter som visar företagets 

resultatutveckling.  

 

Francis, Nanda och Olsson (2007) undersöker relationen mellan frivilligt offentliggörande och 

vinstkvalitet. Med vinstkvalitet menas noggrannheten i resultatet som företaget signalerar i den 

finansiella rapporteringen. Bristen på frivillig disclosure och företagets ”skäl till att leverera” 

påverkar kapitalmarknaden och ökar behovet av upplysningar som är lämpliga för befintliga 

aktieägare och potentiella investerare så att de ska ha en möjlighet att bedöma företagets värde. 

Forskningen har olika åsikter om hur vinstkvalitén påverkar företagets beslut om 

offentliggörande. En del anser att den informationsasymmetri som råder mellan företaget och 

aktieägarna skapar en efterfrågan på ytterligare offentliggörande. Detta utgör en drivkraft för 

företagen att lämna ytterligare information för värdet av offentliggörande är stort i sådana 

situationer.  Resultatet av studien visar att företag med god vinstkvalité väljer att offentliggöra 

mer information än företag med dålig vinstkvalité.  Frivilligt utlämnande av information är 

förenat med vinstkvalitet, det vill säga att vinstkvalité är en viktig beståndsdel för frivillig 

disclosure. (Francis, Nanda och Olsson,2007) 

 

Disclosure av frivilliga upplysningar har enligt Craig Deegan och Jeffrey Unerman (2011) 

fördelar i kapitalmarknaden. Företag med en mer informativ disclosure-taktik är mer intressanta 

för analytiker och har en mer korrekt resultatprognos. Frivillig disclosure minskar även 

informationsasymmetrin. Craig Deegan och Jeffrey Unerman (2011) skriver även om 

skillnaderna i tillförlitligheten beroende på var företagen har valt att lämna ut den frivilla 

informationen. Det finns skillnader på om företagen lämnar upplysningar i räkenskaperna eller i 

noterna. Reslutat från studier visar att disclosure av information i räkenskaperna uppfattas som 

mer tillförlitligt av analytiker än den information som återges i noterna.  
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4 Empirisk undersökning 

4.1 Första delen – Ordanalys 
 

I den första delen av den empiriska undersökningen har en ordanalys genomförts för att skapa en 

uppfattning om i vilken omfattning kundfordringar beskrivs i årsredovisningar. Ordet som 

används för sökningar i dokumenten är kundfordringar. Nedan visas resultatet av undersökningen 

i form av hur många gånger ordet nämns.  

    
       

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                             Figur 2. Ordanalys. Figur gjord av författarna själva. 

 
            * Eftersom Oriflames årsredovisning är på engelska har sökorden trade receivables 

               och trade and other receivables används, vilka vardera gav 11 sökträffar. 

 

I den första delen av den empiriska undersökningen, som benämns ordanalys, framkommer 

markanta skillnader i mängd mellan de olika företagens användande av ordet "kundfordringar". 

TeliaSonera är på topp med 84 stycken förekomster av ordet, vilket kan jämföras med H&Ms 12 

stycken förekomster. Att det skiljer sig så mycket företagen emellan är intressant eftersom 

samtliga företag står under samma krav på informationsinnehåll i de finansiella rapporterna, via 

olika lagar och rekommendationer. Därför övergår studien i en tolkning av innehållet i den 

information som har givits ut om kundfordringar. 

Den empiriska undersökningen genomförs genom analys av tio utvalda årsredovisningar och 

består av två delar. Den första delen behandlar en ordanalys för att undersöka hur mycket 

som skrivs om kundfordringar. Den andra delen behandlar en tolkande innehållsanalys och 

undersöker vad som skrivs om kundfordringar med olika kriterier som underlag för 

genomsökning av text och analys.  
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4.2 Andra delen – Innehållsanalys 
 

I den andra delen av den empiriska undersökningen studeras vad som skrivs om koncernernas 

kundfordringar i årsredovisningarna. Här har olika kriterier satts upp för genomsökning av 

årsredovisningarna. Textstycken som innehåller ordet kundfordringar har valts ut för analys av 

innehållet.  

 

I följande avsnitt ges information om företagets verksamhet samt storlek och vad som skrivs om 

företagets kunder. Sedan följer information utifrån de uppsatta kriterierna som följer nedan: 

 

 Var nämns kundfordringar?  

 Hur ser noterna för kundfordringar ut? 

 Vad skrivs om kundfordringar? 

 Beskrivs vald metod vid värdering och redovisning av kundfordringar? 

- Om beskrivning saknas, anges varför? 

 Skrivs något om riskerna som kundfordringar medför? 

 

Först ges en kort sammanfattning av företagens årsredovisning från år 2010 där text som berör 

kundfordringar återges. Sedan görs en analys av texten som har hittats utifrån de uppsatta 

kriterierna. 

 

4.2.1 AstraZeneca 
 

AstraZeneca AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm på listan för stora företag. 

 

AstraZeneca är ett läkemedelsföretag som arbetar med att upptäcka, utveckla samt marknadsföra 

receptbelagda läkemedel inom ett flertal områden. Produktområdena är hjärta/kärl, mage/tarm, 

infektioner, neurovetenskap, cancer, andningsvägar och inflammationer. Företaget strävar efter 

att utveckla forskning med innovativa läkemedel för att tillgodose stora medicinska behov.  

 

Företaget är aktivt med försäljning och marknadsföring i över 100 länder världen över. Kunderna 

utgörs av bland annat statliga organ, stora privata grossister och privatägda apotek. År 2010 hade 

företaget en försäljning på 33 269 MUSD och år 2009 uppgick den till 32 804 MUSD. 

 

4.2.1.1 Värderingsprinciper 
 

I årsredovisningen finns ett eget avsnitt som benämns Koncernens redovisningsprinciper som ger 

information om olika värderingsprinciper. Här beskrivs bland annat principer för värdering av 

kundfordringar och andra fordringar. Dessa redovisas inledningsvis till verkligt värde. Därefter 

värderas de till upplupet anskaffningsvärde genom användning av effektivräntemetoden efter att 

ha gjort avdrag för eventuella nedskrivningar. 

 

4.2.1.2 Kundfordringar 
 

De kortfristiga fordringarna uppgick år 2010 till 7 847 MUSD och år 2009 till 7 709 MUSD. 

Ökningen förklaras bero främst på ökad försäljning under årets sista kvartal samt ökade 
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försäkringsersättningar. I noterna finns ett speciellt avsnitt för kortfristiga fordringar som ser ut 

som följer nedan, not 12. Här ges information om kortfristiga fordringar uppdelat på de olika 

sorternas fordringar, tid till förfall samt hur mycket som avgår till reserven för osäkra fordringar. 

Här ges information om kundfordringarnas värde som år 2010 uppgick till 6 247 och år 2009 till 

5 782 MUSD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Tabell 1.1 Hämtad från AstraZenecas årsredovisning 2010, sida 157.  

 
4.2.1.3 Risk 
 

I noterna ges även information om den finansiella riskhanteringen, i not 23 som benämns Mål 

och principer för finansiell riskhantering. Ett särskilt avsnitt behandlar kundfordringar och andra 

kortfristiga fordringar. Exponeringen som kundfordringarna innebär hanteras lokalt i den 

verksamhetsenhet där de uppstår. Lämpliga kreditlimiter fastställs för kunder i de fall det är 

tillämpligt. Kreditlimiterna upprättas och fastställs för att hantera kreditrisken. På grund av att de 

lokala ekonomiska och politiska riskerna varierar världen över eftersträvar koncernen att minska 

på riskerna genom användande av olika finansiella handelsinstrument såsom försäkringar och 

remburser. I årsredovisningen fastställs en reserv för osäkra fordringar. Storleken på denna post 

motsvarar vad företaget uppskattar kommer att innebära förlust på vissa kortfristiga fordringar. 

Om förlust av en fordran anses vara konstaterad skrivs avsättningen av mot underliggande 

fordran. Den maximala kreditriskexponeringen gällande kundfordringar ges uppdelad på 

geografiskt område. 

 

Information ges om kundfordringarnas åldrande. Från de fordringar som inte förfallit till 

betalning till de som redan förfallit samt med olika tidsramar. 
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Tabell 1.2 Hämtad från AstraZenecas årsredovisning 2010, sida 172.  

 

En bild ges även av reserven för osäkra fordringar. Reserven har beräknas baserat på tidigare 

erfarenhet och den avser särskilda kunder. Eftersom företagets kunders profiler är starka företag, 

såsom stora grossister och statliga myndigheter, har de inte identifierat någon ytterligare 

kreditrisk för de fordringar som ännu inte förfallit till betalning. 

                            Tabell 1.3 Hämtad från AstraZenecas årsredovisning 2010, sida 172.  

 

4.2.2 Axfood 
 

Axfood AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm på listan för stora företag. 

 

Axfood säljer dagligvaror inom detalj- och partihandel i Sverige. Detaljhandeln drivs med de 230 

egna butikerna inom kedjorna Hemköp, Willys och PrisXtra. Dessutom samarbetar Axfood med 

ungefär 840 handlarägda butiker. Företagets önskan är att utveckla samt driva framgångsrika 

matkoncept med grundtanken om attraktiva erbjudanden till kund. Företagets försäljning uppgick 

år 2010 till 34 260 Mkr och år 2009 till 32 378 Mkr.  

 

4.2.2.1 Värderingsprinciper 
 

I noterna ges information om värderingsprinciper under rubriken Not 1. Redovisnings- och 

värderingsprinciper. Kortfristiga fordringar definieras som de fordringar som förväntas förfalla 

till betalning inom ett år. Kundfordringarna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Vid 

rapporttillfällena utvärderas huruvida en kundfordran har ett nedskrivningsbehov. Det görs 

genom att varje fordran bedöms individuellt. Nedskrivning av fordringarna redovisas tillsammans 

med övriga lånefordringar och ingår i posten övriga rörelsekostnader. Dessa var år 2010 

redovisade till värdet 33 Mkr och år 2009 var värdet 45. 
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Kundfordringarna tas upp till det belopp som företaget förväntas inflyta, med avdrag för de 

osäkra fordringar som individuellt har bedömts. Reservering för kundfordringars värdeminskning 

görs när objektiva bevis finns för att betalning av förfallna fordringar inte kommer att ske. Om en 

kund inte kunnat betala sina skulder eller på goda grunder bedöms vara otillräcklig för att kunna 

betala dem inom tre månader, görs avsättning för hela den befarade eller konstaterade förlusten. 

Reservering för de sannolika osäkra fordringarna görs efter individuell bedömning av varje kunds 

betalningsförmåga, förväntad framtida risk samt värdet av erhållen säkerhet.  

 

Eftersom kundfordrans förväntade löptid är kort redovisas den till nominellt belopp utan 

diskontering. När det konstaterats att en kund inte kommer att betala skrivs den av mot 

kundfordringarnas värdeminskningskonto. Nedskrivningen av kundfordringar redovisas som 

försäljningskostnader. Om en tidigare reservering av kundfordringar återvinns minskas 

försäljningskostnaderna i resultatet.  

 

4.2.2.2 Kundfordringar 
 

Kundfordringarna uppgick år 2010 till 660 Mkr och år 2009 till 539 Mkr. I en särskild not ges 

information om kundfordringarna, se not 25 nedan. Bland annat visas kundfordringarnas 

bruttovärde och värdet på de reserverade osäkra fordringarna. Dessutom ges information om 

avsättningar för befarade kreditförluster och beloppet på de fordringar som konstaterats som 

förluster. De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen (rapport över finansiell 

ställning) efter avdrag för de avsättningar som gjorts för befarade kreditförluster. Åldersanalys av 

kundfordringar tillhandahålls även i samma avsnitt. En uppdelning av fordringarna på ej förfallna 

skulder och de som gått över tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
        

       Tabell 2.1 Hämtad från Axfoods årsredovisning 2010, sida 93. 
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4.2.2.3 Risk 
 

Axfood skriver i not 25 även att de har mottagit olika säkerheter som täcker 73 Mkr av de 

utestående kundfordringarna för att begränsa den maximala kreditrisken som de innebär. Under 

rubriken Finansiella risker i årsredovisningen beskrivs att företagets kreditrisker huvudsakligen 

är hänförliga till kundfordringarna. Axfoods kreditpolicy för hur kunders krediter ska hanteras, 

ger förutsättningar för bedömning och bevakning av krediter samt hantering av krav och 

obestånd. Kunderna kreditkontrolleras vilket innebär att information om kundernas finansiella 

ställning hämtas hos kreditupplysningen. Limiter sätts individuellt på kunderna och säkerheter tas 

in från bankgarantier och företagsinteckningar. Axfood säkerställer att riskexponeringen och 

kreditförlusterna hålls på en affärsmässigt acceptabel nivå genom samordning av hantering av 

säkerheter samt bevakning av krediter. Sannolikheten för kreditförluster graderas utav Axfood 

som medelhög medan den ekonomiska skadan denna kan vålla graderas som låg. Det beror på att 

kunderna löpande kreditkontrolleras. Genom samordningen av kreditbevakningen säkerställer 

koncernen att kreditförlusterna hålls på en låg nivå. 

 

4.2.3 Electrolux  
 

Electrolux är ett världsledande företag inom tillverkning av hushållsprodukter samt även 

produkter för professionell användning. För att möte konsumenters och de professionella 

användarnas behov fokuserar företaget på att utveckla och ta fram nya innovativa produkter. 

 

Årsredovisningen är uppdelad i Del1 och Del2. Del 1 behandlar Electrolux verksamhet och 

strategi, del 2 består av en resultatgenomgång, hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport. 

 

4.2.3.1 Värderingsprinciper 
 

Vidare i del 2, sida 36, ges möjligheten till läsning om klassificering av finansiella tillgångar, de 

delar in finansiella tillgångar i fyra olika delar. En av delarna är Lånefordringar och 

Kundfordringar: 

 

”Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte betecknas som derivat och 

som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. 

Fordringarna 

redovisas i omsättningstillgångar med undantag för fordringar med förfallodag senare än 12 

månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och 

kundfordringar omfattar kundfordringar och övriga fordringar samt kassa och bank.” 

 

Vid redovisning och värdering av finansiella tillgångar skrivs det att kundfordringar som hålls till 

förfall redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. 

 

Vidare finns det en egen rubrik kring värdering av kundfordringar: 

 

”Kundfordringar 

Kundfordringar redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde och därefter till 

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden med avdrag för avsättning 
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för värdenedgång.  Avsättning för värdenedgång görs när det är uppenbart att koncernen inte 

kommer att kunna inkassera det totala utestående beloppet enligt ursprungliga villkor. 

Avsättningens storlek motsvarar skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 

beräknade framtida kassaflöden diskonterat till effektivräntan. Förändring i avsättningen 

redovisas via resultaträkningen i försäljningskostnader.” 

 

Kundfordringar redovisas netto efter reservering för osäkra fordringar. Nettovärdet beräknas som 

de belopp som förväntas inflyta  baserat på omständigheter som är kända på balansdagen. Om det 

uppstår några ändringar, till exempel att uteblivna betalningar ökar i omfattning eller en 

förändring sker i en betydande kunds ekonomiska ställning, kan leda till nödvändiga avvikelser i 

värderingen. I slutet av år 2010 uppgick kundfordringarna netto, efter reserveringar för osäkra 

kundfordringar, till 19 346 Mkr. Reserveringar för osäkra kundfordringar uppgick till 783 Mkr. 

 

4.2.3.2 Kundfordringar 
 

På sida 51, i del 1, skrivs om kundfordringar för första gången i den här delen och att företaget år 

2010 har lyckats minska på förfallande kundfordringar genom att se över kundfakturering m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell. 3.1 Hämtad från Electrolux Årsredovisning 2010 s. 51 

 

På sida 84, i del 1, finns en uppställning på Rörelsekapital och nettotillgångar, där nämns 

kundfordringar och anger även dess del av den totala omsättningen. 
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                               Tabell 3.2 Hämtad från Electrolux Årsredovisning 2010 s.84 

 

I del 2, på sidan 110 finns kundfordringar med för första gången i den här delen. I en 

sammanställning över Rörelsekapital och Nettotillgångar. Precis samma som i Del 1. 

 

Balansräkningen som hittas på sida 111, tar upp posten kundfordringar som den 31 december 

2010 uppgår till 19 346 mkr. Ytterligare information kan hittas under Not 17 och 18. 

 

I koncernens kassaflödesanalys på sida 21, i del 2, står det om förändringar i rörelsekapital och 

därmed om förändring i kundfordringar. Under år 2010 minskade kundfordringar med 216 Mkr. 

Likartad information om kundfordringar finns även att hämta gällande moderbolagets 

räkenskaper. 

Not 17 innehåller information om kundfordringar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Tabell 3.3 Hämtad från  Electrolux Årsredovisning 2010 s. 50 
 

”Per den 31 december 2010 uppgick koncernens avsättning för osäkra fordringar till 783 Mkr 

(869). Koncernens policy är att reservera 50 % av kundfordringar som är förfallna med mer än 6 

månader men mindre är 12 månader och att reservera 100% av kundfordringar som är förfallna 

med 12 månader eller mer. Om avsättningarna anses otillräckliga beroende på individuella 

omständigheter som konkurs, känd insolvens eller dylikt, utökas avsättningarna till att täcka de 

bedömda förlusterna.” 
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                            Tabell 3.4 Hämtad från  Electrolux Årsredovisning 2010 s.50 

                                

”Det bokförda värdet på fordringarna är lika med det verkliga värdet, eftersom effekten av 

diskontering inte är väsentlig. Det verkliga värdet på fordringarna utgör maximal exponering för 

beräknad risk för kundförluster. Electrolux har en väsentlig Koncentrationsexponering visavi ett 

fåtal större kunder, huvudsakligen i USA, Latinamerika och Europa. Fordringar på kunder 

med utestående krediter överstigande 300 Mkr och däröver utgör 36,9% (35,0) av totala 

kundfordringar. Avsättningar och ianspråktagande av reserven för osäkra kundfordringar har 

tagits över resultaträkningen och är inkluderade i försäljningskostnaderna.” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                             Tabell 3.5 Hämtad från Electrolux Årsredovisning 2010 s 50 

 

Under not 18, Finansiella instrument, återfinns mer information om kundfordringar kopplat till 

not 17. I noten beskrivs koncernens viktigaste finansiella instrument och tar upp kundfordringar 

med regressrätt som en del av koncernens nettoupplåning. 

 

Under rubriken Verkligt värdeestimat står det att bokfört värde minskat med nedskrivningar utger 

ett ungefärligt verkligt värde för kundfordringar. 

 

Vidare under not 18 finns en tabell över finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde via 

resultaträkningen. En sammanslagning av kundfordringar och leverantörsskulder visar ett resultat 

på 559 Mkr i resultaträkningen gällande rapporterat rörelseresultat. I rapporterat finansresultat 

uppgår siffran till 52 Mkr. Vidare ges information om verkligt och bokfört värde av finansiella 

tillgångar. Under not 25 Ansvarsförbindelser finns kundfordringar med regressrätt med i tabellen, 

dock finns det inga siffror relaterade till detta. Även i not 23 Köpta och sålda verksamheter och 

kundfordringar relaterade till detta.  

 

I årsredovisningen på sida 78, del 2, hittas ett sammandrag av de 11 senaste åren. Här finns det 

olika nyckeltal där kundfordringar i procent av omsättning är ett av nyckeltalen.  
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I bolagsstyrningsrapporten finns ett avsnitt om intern kontrollmiljö över finansiella tillgångar. 

Där har kundfordringar använts som ett exempel på hur den interna kontrollen går till, hur 

kontrollstrukturen ser ut och hur riskbedömningen är utformad. 

 

4.2.3.3 Risk 
 

På sida 75, i del 1, skrivs det om kundfordringar under rubriken affärsrisker: 
 

Kund- och leverantörsexponering ”…. Electrolux har en noggrann process för 

kreditbedömning och uppföljning av återförsäljarnas finansiella situation. Hanteringen av 

krediter samt ansvar och befogenheter för kreditbeslut regleras i koncernens kreditpolicy. 

Kreditförsäkringar används i vissa fall för att reducera kreditriskerna”. 
 

Under not 2 Finansiell riskhantering, i del 2, står det att koncernen är utsatt för risker relaterade 

till bland annat kundfordringar. En egen rubrik om Kreditrisker i kundfordringar finns: 

 

”Kreditrisker i kundfordringar 

Electrolux säljer till ett stort antal kunder, till exempel större återförsäljare, inköpsgrupper, 

oberoende butiker, samt till yrkesmässiga och professionella slutanvändare. För försäljningen 

gäller normala leverans- och betalningsvillkor. Electrolux kreditpolicy definierar hur 

kreditprocessen ska ske för att uppnå en konkurrenskraftig och professionell kreditförsäljning, 

minska kreditförlusterna, förbättra kassaflödet och optimera vinsten. På mer detaljerad nivå 

anges även en miniminivå för utvärdering av kund och kreditrisker, klargörande av 

ansvarsområden och ramverk för kreditbeslut. Beslutsprocessen kombinerar parametrarna risk/ 

ersättning, betalningsvillkor/säkerheter för att säkerställa en så hög betald försäljning som 

möjligt. På vissa marknader använder Electrolux kreditförsäkringar som skydd. Kreditlimiter 

över 300 Mkr beslutas av styrelsen. Electrolux har under många år använt Electrolux Rating 

Model (ERM) för en enhetlig och objektiv bedömning av kreditrisker. ERM-modellen medför en 

mer standardiserad och systematisk kreditutvärdering för att minimera inkonsekvens i besluten. 

ERM är baserat på risk/ersättning och är basen för utvärdering av kunder. 

 

Modellen består av tre delar; kund- och marknadsinformation, varningssignaler och 

kreditriskklassificering. Risken på en kund bestäms av den kreditriskklassificering som kunden 

tilldelas. Det föreligger en viss koncentration av kreditriskexponering till ett mindre antal 

kunder, huvudsakligen i USA, Latinamerika och Europa. Se Not 17 på sid 50 för närmare 

information.” 

 
4.2.4 H&M  
 

H&M är noterade på NASDAQ OMX Stockholm på listan för stora företag.  

 

H&M:s verksamhet grundar sig på försäljning av kläder, skor, accessoarer, kosmetik och 

hemtextil till konsumenter. H&M:s affärsidé bygger på att erbjuda kunden mode och kvalité till 

bästa pris. Försäljningen sker via butik och distanshandel, det vill säga genom katalog och 

internet. Nettoomsättningen i koncernen uppgår år 2010 till 108 483 MSEK . H&M:s försäljning 

sker till många men små kunder och erbjuder även försäljning på kredit.  
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H&M:s årsredovisnings är uppdelad i två olika delar.  Den första delen behandlar verksamheten i 

ord och bild och den andra delen i siffror.  

 

4.2.4.1 Värderingsprinciper 
 

Under not 1, Redovisningsprinciper, finns rubriken Finansiella instrument som redovisas i 

balansräkningen och omfattar på tillgångssidan bland annat kundfordringar. De finansiella 

tillgångarna tas bort från balansräkningen när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflöde från 

tillgången upphör.  

 

Inga tillgångar och skulder har klassificerats i kategorin ”Finansiella tillgångar och skulder 

värderade till verkligt värde via resultaträkningen”.  

 

Under rubriken Finansiella instrument finns ett eget avsnitt för Lånefordringar och 

kundfordringar som beskriver att kundfordringar har en kort förväntad löptid och värderas utan 

diskontering till ursprungligt fakturerade belopp med avdrag för bedömd förlustrisk. 

 

Vidare i not 1, under rubrik Uppskattningar, antaganden och bedömningar, skrivs det att vid 

upprättande av årsredovisningen görs uppskattningar, antaganden och bedömningar vid 

tillämpning av redovisningsprinciperna. Dessa påverkar redovisade belopp av tillgångar, skulder, 

intäkter, kostnader och tilläggsupplysningar. Uppskattningarna baseras på historiska erfarenheter, 

andra relevanta faktorer och förväntningar om framtiden. 

 

4.2.4.2 Kundfordringar 
 

I första delen av årsredovisningen berörs inte ämnet kundfordringar. Under rubriken ”Risker och 

Osäkerhetsfaktorer” nämns inte ordet kundfordringar.  

 

I den andra delen nämns kundfordringar för första gången i koncernens balansräkning under 

omsättningstillgångar och uppgår till 2 258 MSEK. En ökning med 268 MSEK från föregående 

år. Omsättningen har ökat med 8 269 MSEK från föregående år. 

 

Under not 20, Finansiella tillgångar och skulder fördelade per kategori, finns en uppställning av 

de finansiella tillgångarna där kundfordringar utgör en egen kategori och uppgår till 2 258 

MSEK. Det finns även en jämförande uppställning från föregående år.  

 

4.2.4.3 Risk 
 

Under not 2, Finansiella risker, hanteras de finansiella riskerna. Verksamheten är utsatt för risker 

i finansiella instrument så som till exempel kundfordringar. Valutarisk och kreditrisk är risker 

som berör kundfordringar. Valutarisken avser betalningsflöden i utländska valutor och 

kreditrisken beskrivs som att en part i en transaktion med finansiella instrument inte kan fullgöra 

sitt åtagande och därmed orsaka den andra parten en förlust. Maximal kreditexponering, per den 

30 november 2010, uppgår till 2 258 MSEK för kundfordringar. Kundfordringarna fördelar sig på 

ett stort antal kunder med låga belopp per kund. Fordran på en kund var i snitt cirka 2 100 SEK. 

Vidare skrivs att årets kundförluster var obetydliga.  

 



 

- 35 - 

4.2.5 Oriflame 
 

Oriflame Cosmetics AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm på listan för stora företag.  

 

Oriflame är ett kosmetikföretag som säljer naturliga och högkvalitativa skönhets- och 

hudvårdsprodukter via direktförsäljning genom en självständig försäljningskår, utanför den 

traditionella detaljhandeln. Företaget säljer sina produkter genom konsulenter som tar upp 

beställningar från kunder och därefter sammanställer en order från Oriflame. Försäljning sker 

alltså till många små kunder, genom många små så kallade agenter. Vid beställning från 

konsulenterna erbjuds direktbetalning eller betalning via faktura/kreditbeställning.  

 

I årsredovisningen som utlämnas till aktieägarna är de finansiella beloppen skrivna i EUR (€) och 

rapporten är på engelska. Försäljningen (sales) uppgår år 2010 till 1 513,6 miljoner € och år 2009 

till 1 316,6 miljoner €. 

 

4.2.5.1 Värderingsprinciper 
 

I noterna beskrivs redovisningsprinciper för kundfordringar, under rubriken Note 2. Basis of 

preparation and summary of significant accounting policies. Kundfordringar redovisas till 

anskaffningsvärde minus nedskrivningar. Det redovisade värdet på kundfordringar (och andra 

tillgångar) prövas vid balansdagen varje år för att avgöra om det finns indikationer på ett 

nedskrivningsbehov. Om indikationer upptäcks ska återvinningsvärdet för tillgången uppskattas. 

För tillgångar där nyttjandeperioden är svår att avgöra ska återvinningsvärdet beräknas vid varje 

rapporttillfälle. Verkligt värde på tillgångar beräknas genom framtida uppskattade kassaflöden 

diskonterade till en ränta som reflekterar marknadens uppskattningar. 

 

4.2.5.2 Kundfordringar 
 

I balansräkningen ingår kundfordringar i posten ”kundfordringar och andra fordringar” (trade and 

other receivables) där de år 2010 uppgår totalt till 81 981 tusen € och år 2009 totalt 65 308 tusen 

€. 

 

En särskilt not behandlar kundfordringar och andra fordringar. År 2010 uppgår kundfordringar 

till 52 246 tusen € och år 2009 uppgår de till 44 484 tusen €.  

 

 

 

 
                               

 

 

 

Tabell 5.1 Hämtad från Oriflames årsredovisning 2010, sida 78.  
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4.2.5.3 Risk 
 

I årsredovisningen, under rubriken Report on internal control and monitoring beskrivs ett projekt 

som Oriflame arbetar med för att öka den interna kontrollen. I rapporten för år 2010 beskrivs 

företagets riskbedömning inom redovisningen. De största riskområdena för väsentliga 

felaktigheter i den finansiella rapporteringen definierades redan år 2009 och dessa håller företaget 

fast vid även år 2010. De områden som uppfattas som mest riskabla var inventering, kassa och 

bank, kreditprocessen, försäljning, rabatter utifrån prestationer och bonusar samt 

informationsteknologiska system. 

 

Diagram över hur kreditrisken av kundfordringar är uppdelad geografiskt ges i noten för 

kundfordringar, som benämns Note 17. trade and other receivables. Förlust på grund av 

nedskrivningar av kundfordringar ges i ett diagram med uppdelning av fordringar på hur långt 

över förfallodatum de gått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
             Tabell 5.2 Hämtad från Oriflames årsredovisning 2010, sida 79.  

 

Baserat på erfarenhet redovisar koncernen en nedskrivningsreserv (impairment allowance) även 

på de kundfordringar som ej förfallit. Vanligtvis sätts denna nedskrivning till cirka 1 % av värdet 

på de ej förfallna kundfordringarna. Nedskrivningarna av kundfordringar varierar beroende på 

vilken marknad de ligger i samt på trenderna inom förmågan att samla in kundfordringar 

(collectability). Kostnaden för nedskrivningar av kundfordringar ges i nedanstående tabell.  

 

 

 

 

 

 
                               

 

Tabell 5.3 Hämtad från Oriflames årsredovisning 2010, sida 79.  

 

Huvudregeln är att reservkontona (Allowance accounts) för nedskrivning av kundfordringar 

används för att registrera kostnader för nedskrivningar. Det enda undantaget är om koncernen är 

övertygad om att betalning av fordringar inte kommer att ske. Då skrivs fordringen av mot den 

finansiella tillgången direkt. De nedskrivningskostnader som upptas för kundfordringar visas i 

resultaträkningsposten försäljnings- och marknadsföringskostnader (Selling and marketing 

expenses).  



 

- 37 - 

I avsnittet för finansiella risker, Note 28. Financial instruments and financial risk management, 

beskrivs kreditrisken som en väsentlig del. Kreditrisken definieras som risken för ekonomiska 

förluster för koncernen om en kund inte uppfyller sina avtalsenliga förpliktelser. Dessa uppstår 

främst från fordringar från kunder. Oriflame har en kreditpolicy och exponering för kreditrisk 

bevakas kontinuerligt. Ledningen utför löpande utvärderingar av kreditvärdigheten hos 

konsulterna. På grund av att verksamheten verkar inom en bransch där direktförsäljning tillämpas 

har koncernen ingen betydande exponering mot enskilda kunder. På balansdagen 2010 fanns 

ingen betydande koncentration av kreditrisk. Den maximala exponeringen för kreditrisk 

motsvaras av det redovisade värdet av varje finansiell tillgång i koncernens rapport över 

finansiell ställning. En sammanställning följer nedan. 

 

 

 

 

 
                            

 

                            

 

Tabell 5.4 Hämtad från Oriflames årsredovisning 2010, sida 84.  

 
4.2.6 Securitas 
 

Securitas AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm på listan för stora företag. 

 

Securitas verkar för att skydda samhällen, hem och arbetsplatser. Verksamheten består av olika 

säkerhetstjänster, såsom larmövervakning, mobila säkerhetstjänster, specialiserad bevakning samt 

konsult- och utredningstjänster. Affärsidén är att skräddarsy säkerhetslösningar för kunderna och 

på så sätt optimera deras nytta.  

 

Företaget är aktivt i ett flertal länder, men till största delen verkar de i Nordamerika och Europa. 

Kunderna finns inom flera olika kundsegment och är spridda över olika branscher. Bland annat 

tillhanda ger Securitas sina tjänster till den offentliga sektorn, kontor, flygplatser, banker, hotell, 

sjukhus, shoppingcentrum med flera. Storleken på kunderna kan således variera från små företag 

till de allra största företagen. Under år 2010 uppgick Securitas försäljning till 61 339,8 MSEK 

och år 2009 till 62 666,7 MSEK. 

 

4.2.6.1 Värderingsprinciper 
 

I årsredovisningens noter beskrivs värderingsprinciper i not 2 Redovisningsprinciper. Bland annat 

beskrivs att kundfordringar redovisas till nominellt belopp netto efter att reserveringar gjorts för 

befarade kundförluster. Såväl befarade som konstaterade kundförluster syns i resultaträkningen 

under posten ”produktionskostnader”. Kundfordringar hittas även inom beskrivningen av 

finansiella instrument inom kategorin ”Lånefordringar och övriga fordringar”. 
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4.2.6.2 Kundfordringar 
 

I årsredovisningen under rubriken ”Securitas finansiella modell” beskrivs kundfordringar som 

den post som binder mest kapital. Den är således störst ansvarig till företagets kapitalbindning. 

Det påpekas att det som är avgörande för kapitalbindningen i kundfordringar är val av 

betalningsvillkor och effektiva kravrutiner. Kapitalet som binds upp i kundfordringar följs upp 

fortlöpande inom organisationen. 

 

I årsredovisningen för år 2010 togs kundfordringar upp till 9 724,1 MSEK och år 2009 togs de 

upp till 9 363,3 MSEK. Förändringen av kundfordringar förklarar Securitas med att antalet 

utestående kundfordringsdagar ökat och med att en organisk försäljningstillväxt ägt rum under 

årets sista kvartal. 

 

En egen not tillägnas kundfordringar, nämligen not 25 Kundfordringar. Där ges information om 

kundfordringars värde. Här beskrivs även reserveringarna för kundfordringar närmare och de 

konstaterade kundförlusterna går att utläsa. Se nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                              Tabell 6.1 Hämtad från Securitas årsredovisning 2010, sida 120.  

 

Ytterligare information om kundfordringar ges i not, såsom kundfordringarnas värde uppdelat på 

respektive segment samt värdet på kundfordringarna i förvärvade företag. 
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4.2.6.3 Risk 
 

I förvaltningsberättelsen beskrivs Securitas finansiella risker. En av dessa är kundkreditrisken, 

som innebär att företagets kunder inte kan betala för de tjänster som levererats. Under år 2010 

ökade kundkreditrisken på grund av lågkonjunkturen. Den reducerades även eftersom företaget 

har en spridd fördelning av kunder dels geografiskt och dels över olika branscher. Företaget har 

etablerade rutiner för bevakning och indrivning av kundfordringar vilket bidrog till minskad 

kundkreditrisk.   

 

Under not 6 om finansiell riskhantering ges information om att företaget strävar efter att förbättra 

kassaflödet. Det görs genom att bland annat minska den kapitalbindning som beror av 

kundfordringar. I samma avsnitt beskrivs kreditrisken/ motpartsrisken, det vill säga risken för 

förlust från kundfordringarna. Risk för kundförluster beskrivs som ”generellt låg” i företaget. Ett 

flertal olika faktorer tas upp som förklarade variabler. Bland annat sänks risken eftersom en stor 

del av försäljningen är grundade på kontrakt, som innebär en långsiktig relation, med 

väletablerade medelstora och stora kunder. Därmed får företaget stabila strömmar av 

inbetalningar. När en ny kundrelation skapas genomförs en prövning av kundens kreditvärdighet. 

Kontraktsförsäljningen är också diversifierad eftersom Securitas inte vill att en eller ett fåtal 

kunder utgör en avsevärd del av den sammanlagda försäljningen. Det innebär att om en kund 

uteblir med betalning har det enbart en liten effekt totalt sett. Dessutom minskas risken för 

kundförluster eftersom försäljningen är utspridd på olika geografiska områden och olika 

branscher. Därför är kreditrisken relativt begränsad vid en eventuell finansiell nedgång inom ett 

särskilt område, det vill säga region eller sektor. På grund av alla dessa faktorer har företaget 

stabila strömmar av inbetalningar från försäljningen. Securitas anser att detta bekräftas eftersom 

de haft en låg nivå av kundförluster under år 2008-2010. Då låg kundförlusterna i genomsnitt på 

lite mindre än 0,2% av den totala försäljningen. 

 

En egen not har tillägnats uppskattningar och bedömningar, nämligen not 4. Här beskrivs 

kundfordringar som en av de mest väsentliga balansposterna. Därför uppkommer kritisk 

uppskattning och bedömning av företagets reserveringar för befarade kundförluster. Under år 

2010 var reserven för kundförluster -344,7 MSEK 

 

I not 6, finansiell riskhantering, ges även information om värdet på kundfordringarna, 

reserveringar för kundförluster samt åldersanalys för de fordringar som förfallit vid bokslutet. 

Detta presenteras i tabellform som följer. 
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Tabell 6.2 Hämtad från Securitas årsredovisning 2010, sida 98.  

 
4.2.7 SKF 
 

SKF AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm på listan för stora företag.  

 

SKF är en världsledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom områdena 

rullningslager, mekatronik, tätningar, service samt smörjsystem. Deras erbjudande om service 

innefattar även tjänster som underhållsservice, tillståndsövervakning, teknisk support och 

utbildning. Företaget är aktivt på ett flertal marknader världen över och inom flera olika 

industrier och industrisegment. År 2010 var försäljningen 61 029 MKR, vilket kan jämföras med 

år 2009 då försäljningen var 56 227 MKR.  

 

Företaget verkar genom tre olika divisioner, Industrial division, Service division samt 

Automotive Division. Industrial division betjänar OEM-tillverkare i omkring 30 globala 

kundsegment med erbjudanden som fokuserar på kundens energieffektivitet. Service division 

tillgodoser den globala industriella eftermarknadens behov med produkter och tjänster som ökar 

kundens produktionseffektivitet. Denna division har också ansvar för SKFs försäljning på mindre 

marknader. Automotive division ombesörjer behoven hos tillverkare av fordon som bilar, 

lastbilar, bussar, släp och så vidare. Detta görs genom att verka för att stödja kundernas strävan 

att erbjuda innovativa och hållbara produkter och tjänster på den globala marknaden. Dessutom 

ger denna division möjlighet till lösningar för elmotorer, elverktyg och hushållsmaskiner. Det är 

denna division som ansvarar för utveckling och tillverkning av hjullager, tätningar, 

motorprodukter, styrning och drivlina med mera. 
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4.2.7.1 Värderingsprinciper 
 

Kundfordringarna klassificeras som omsättningstillgångar i balansräkningen. 

Omsättningstillgångar beskrivs i not 1, om redovisningsprinciper, som de fordringar som 

förväntas återfås inom en period på tolv månader. Kundfordringar ses även som en finansiell 

tillgång då det är ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett annat företag. För att en 

finansiell tillgång ska kunna placeras som kundfordringar ska den ha fastställbara inbetalningar 

samt inte vara noterad på någon marknad. I kundfordringar ingår placeringar som företaget 

förväntar sig återfå huvudsakligen hela beloppet. Kundfordringar värderas till upplupet 

anskaffningsvärde som uträknas med effektivräntemetoden. Om ledningen bedömer att 

tillräckligt med objektiva bevis finns för att en tillgångs redovisade värde har minskat görs 

nedskrivning av tillgången. En borttagning av kundfordringar i balansräkningen görs först då en 

kund gått i konkurs. De upplysningar som lämnats om kundfordringar har baserats på verkligt 

värde och värdena har beräknats med värderingsteknik främst genom diskonterade kassaflöden 

som baserats på observerbar marknadsinformation. 

 

Ledningen har en reserv för osäkra fordringar, där befarade kundförluster placeras. Dessa uppstår 

när kunder inte kan reglera sina skulder. Vid utvärdering om behovet av reserveringar föreligger, 

baserar ledningen sina bedömningar på fordringarnas åldringsanalys, historik av nedskrivningar, 

kreditvärdigheten hos kunderna och eventuellt förändrade betalningsvillkor 

 

4.2.7.2 Kundfordringar 
 

Kundfordringarna uppgick år 2010 till 9 859 MKR och år 2009 till 8 800 MKR. Den 

genomsnittliga kredittiden under år 2010 beräknades till 58 dagar, vilket även var fallet under år 

2009. En särskild not, not 14, tillägnas finansiella tillgångar där kundfordringarnas värde 

redovisas samt information om reservkonto för kreditförluster. 
  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            Tabell 7.1 Hämtad från SKFs årsredovisning 2010, sida 77.  
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4.2.7.3 Risk 
 

I not 28 lämnas upplysningar om SKFs finansiella riskhantering. Kreditrisk benämns som den 

exponering för förluster som kan uppstå om en motpart av ett finansiellt instrument inte kan möta 

sina åtaganden, exempelvis om en kund inte kan betala sin faktura. Kreditrisk i form av 

motpartsrisk övervakas kontinuerligt. Kundfordringarna analyseras löpande på den operativa 

nivån. Riskerna gällande kundfordringar är begränsade, på grund av att kunderna diversifierats 

både industriellt och geografiskt. Dessutom är kundfordringarna föremål för kreditkontroll vilket 

innebär att rutiner för godkännande finns. 

 
4.2.8 Swedish Match  
 

Swedish Match aktie är noterad på NOSDAQ OMX Stockholm.  

 

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken i Skandinavium och 

produkterna består av Snus, andra tobaksprodukter samt Tändprodukter. Swedish Match 

företagsfilosofi genomsyras av kvalitet och en vision om globala möjligheter. Nettoomsättningen 

uppgick år 2010 till 12 273 MSEK.  (13 606) 

 

4.2.8.1 Värderingsprinciper 
 

Under noterna i årsredovisningen skrivs det om kundfordringar under rubriken Finansiella 

instrument. Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i 

IAS 39. Kundfordringar är en del av de finansiella instrumenten som redovisas i balansräkningen. 

Vidare står det:  

 

”En finansiell tillgång redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett 

nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt det 

finns en avsikt att reglera på posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 

och reglera skulden. En finansiell tillgång (eller del av finansiell tillgång) avförs från 

balansräkningen när risken och rätten att erhålla kassaflöde från instrumentet upphör eller har 

överförts till annan part.  Finansiella tillgångar och skulder tas upp och avförs från 

balansräkningen per likviddagen. Finansiella instrument redovisas initialt till ett 

anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för 

transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom de som tillhör kategorin finansiella 

tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker därefter 

beroende på hur de har klassificerats enligt de kriterier som anges nedan. Verkligt värde på 

noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. 

Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar baseras på en nuvärdesberäkning av framtida 

kassaflöden. IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen beror på 

avsikten med förvärvet av instrumenten och bestäms vid ursprunglig anskaffningstidpunkt”. 

Kundfordringar värderas till nominellt belopp. 

 

Lånefordringar och kundfordringar utgör en kategori, under den kategorin framgår det att 

kundfordringar är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan en avsikt 

att handla med fordringsrätten. Kundfordringarna redovisas till det belopp som väntas inflyta 
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efter avdrag för osäkra fordringar som bedöms individuellt. Då den förväntade löptiden för 

kundfordran är kort redovisas värdet till upplupet anskaffningsvärde. Nedskrivning av 

kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. 

 

I not 27, Finansiella instrument och finansiella risker, skrivs det om Bokfört värde och verkligt 

värde.  Då kundfordringar har en kort förväntad löptid redovisas de utan diskontering till 

nominellt värde.  

 

4.2.8.2 Kundfordringar 
 

I koncernens balansräkning framgår att kundfordringar uppgår till 1 181 MSEK. Vidare 

information kan hittas i not 19. 

 

Not 19 behandlar enbart kundfordringar. Det finns inga ställda säkerheter relaterade till 

kundfordringar. Swedish Match har en bred kundbas som utgörs av många kunder och 

kundstocken är inte koncentrerad till ett fåtal större kunder. De tio största kunderna som företaget 

har utgör 29 procent av den totala omsättningen. Siffrorna beskrivs i en tabell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                    
                       Tabell 8.1 Hämtad från Swedish Match Årsredovisning 2010 s.83 
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Även not 25, Bokfört värde och verkligt värde för finansiella instrument, berör även 

kundfordringar och information om kundfordringarnas värdering återges.  

 

Under not 32, Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys, nämns kundfordringar vid förvärv och 

avyttring av dotterbolag. Där återges siffror som berör bland annat kundfordringar. Under not 11, 

som berör skatt, finns även information kring uppskjuten skattefordran. Reserv för osäkra 

kundfordringar uppgår till 4 MSEK.  

 

4.2.8.3 Risk 
 

På sida 59 under rubriken Riskfaktorer skrivs det för första gången om kundfordringar. Det 

skrivs: 

 

Swedish Match strävar eter att begränsa likviditets- och kreditrisker genom att transaktioner 

endast får ske i derivat med hög likviditet och med motparter med hög kreditvärdighet. Swedish 

Match kreditrisker för kundfordringar är låga med tanke på den diversifierade kundportföljen. 

 

I not 19, Kundfordringar, står det att då kundfordringarna oftast är denominerade i lokala valutor 

får kundfordringar en oväsentlig inverkan på valutakursrisken. Kreditrisken som uppstår med 

kundfordringar bedöms som låg. 

I not 27, Finansiella instrument och finansiella risker, finns rubriken Likviditets- och kreditrisker. 

På balansdagen förelåg det ingen betydande koncentration kring kreditrisken i koncernens 

kundfordringar.  

 

4.2.9 Tele2 
 

Tele2s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm på listan för stora företag.  

 

Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer. Tele2 erbjuder tjänster inom 

mobilkommunikation, fast bredband och telefoni, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. 

Mobilkommunikationen är det största fokusområdet och utgör det viktigaste tillväxtsegmentet. 

Tele2:s koncept är att alltid erbjuda det bästa erbjudandet på marknaden.  

Tele2 har väldigt många och små kunder, i Sverige uppgår antalet till 4 774 000. 

Nettoomsättningen uppgick år 2010 till 40 164 MSEK.  

 

4.2.9.1 Värderingsprinciper 
 

I not 1, Värderingsprinciper och övriga upplysningar, skrivs det om uppskattningar och 

bedömningar som görs: 

 

Koncernens finansiella rapporter är delvis baserade på antaganden och uppskattningar i samband 

med upprättandet av koncernens redovisning. Uppskattningar och bedömningar är baserade på 

historisk erfarenhet och en mängd andra antaganden, vilket resulterar i beslut om värdet på den 

tillgång eller skuld som inte kan fastställas på annat sätt. Verkligt utfall kan avvika från dessa 

uppskattningar och bedömningar. 
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Vidare i not 1finns rubriken Finansiella tillgångar och skulder som beskriver att kundfordringar 

är en del av de finansiella tillgångarna som redovisas i balansräkningen. Om finansiella tillgångar 

står det: 

 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller 

eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Initialt redovisas finansiella instrument till verkligt 

värde, vilket normalt motsvaras av anskaffningsvärdet och därefter löpande till verkligt värde 

alternativt upplupet anskaffningsvärde baserat på den initiala kategoriseringen. Kategoriseringen 

är beroende av syftet med innehavet och bestäms vid första redovisningstillfälle. 

 

En enskild rubrik för finansiella tillgångar tar upp kategoriseringen av kundfordringar och övriga 

fordringar. Dessa kategoriseras som ”Lånefordringar och andra fordringar” och redovisas initialt 

till verkligt värde och löpande till upplupet anskaffningsvärde, vilket då motsvarar deras 

nominella belopp vid kort löptid. Vid balansdagen görs en prövning av nedskrivningsbehovet av 

dessa tillgångar baserat på den tiden som varje enskild kundfordran har varit förfallen. 

Nedskrivningar som uppstår redovisas i rörelsens kostnader.  

 

Kundfordringar nämns även under rubriken Segment som beskriver vilka tillgångar som tillhör 

och finns med i varje segment.  

 

Värdering av kundfordringar finns under en egen rubrik, Värdering av kundfordringar. Här 

skrivs det att kundfordringar värderas löpande och upptas till upplupet anskaffningsvärde. 

Reserver för osäkra kundfordringar baseras på olika antaganden och historisk erfarenhet. Visare 

läsning finns i not 21.  

 

Att Tele2:s finansiella tillgångar består främst av kundfordringar på slutkunder och återförsäljare 

går att läsa om i not 2, finansiell riskhantering och finansiella instrument. Finansiella tillgångar i 

Tele2 består främst av kundfordringar på slutkunder och återförsäljare. 

 

Klassificering av de finansiella tillgångarna och skulderna och deras verkliga värde framgår i en 

tabell. En jämförelse från tidigare år, 2009, finns även med i tabellform. Till exempel så har 

kundfordringar en kort löptid, därför leder inte en diskontering av kassaflödena till några stora 

skillnader jämfört med bokfört värde. 

 

4.2.9.2 Kundfordringar 
 

Kundfordringar finns med som en post i koncernens balansräkning och uppgår till 3 280 MSEK 

år 2010.  

 

Not 21, Kundfordringar, är en not som enbart är tillägnad kundfordringar och visar i tabellform 

hanteringen och värdet av kundfordringarna. 
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                                  Tabell 9.1 Hämtad från  Tele2 Årsredovisning 2010 s.41  

 

Not 11, som behandlar ränteintäkter, beskriver att ränteintäkter på nedskrivna finansiella 

tillgångar, så som kundfordringar uppgår till oväsentliga belopp. 

 

4.2.9.3 Risk 
 

Finansiell riskhantering skrivs det om i not 1, under rubriken Finansiell riskhantering. 

Verksamheten utsätts för olika finansiella risker, bland annat för kreditrisker. Hanteringen av 

dessa risker är huvudsakligen koncentrerat till koncernstaben.  

 

Under rubriken Kreditrisk, i not 2, står det att verksamhetens kreditrisk är primärt hänförlig till 

kundfordringar och likvida medel. När det kommer till kundfordringar så utvärderar koncernen 

löpande sin kreditrisk. Då Tele 2 har olika kunder så som företag och privatpersoner blir 

exponeringen och därför även kreditrisken i helhet begränsad. Koncernen gör däremot 

reserveringar för kundförluster. Den maximala kreditexponeringen för kundfordringar uppgår till 

3 280 Mkr. 

 

4.2.10 Telia Sonera 
 

TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.  

 

TeliaSonera är ett internationellt företag som tillhandhåller nätanslutning och 

telekommunikationstjänster som hjälper företag och människor att kommunicera på ett enkelt, 

effektivt och miljövänligt sätt. Visionen är att vara ett tjänsteföretag i världsklass och erkänt som 

en ledande aktör i branschen. TeliaSoneras verksamhet är organiserad i tre olika områden: 

Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien.  
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4.2.10.1 Värderingsprinciper 
 

Under not K2 Osäkerhet i uppskattningar, kritiska områden finns ett avsnitt tillägnat 

kundfordringar vars rubrik är Osäkerhet i kundfordringar. TeliaSoneras reserv för osäkra 

kundfordringar utgör en bedömning av förluster till följd av kundernas betalningsförmåga.  Det är 

ledningen som fastställer storleken på reserven utifrån troligheten att fordringarna kommer att 

betalas. Detta baseras på konstaterade förluster under tidigare år och med hänsyn till aktuella 

betalningsmönster. Om en försämring skulle ske i den ekonomiska utvecklingen i allmänhet eller 

specifikt med branschen, jämfört med ledningens bedömningar så kan en ökad reservering, som 

leder till en negativ resultateffekt, bli nödvändig. Ytterligare hänvisar ges till not K27 Finansiell 

riskhantering och not K18 Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar.  

 

Under not K3 Betydelsefulla redovisningsprinciper finns nämns kundfordringar under rubriken 

rörelsens kostnader. Här skrivs det att konstaterade kundförluster och reservering för osäkra 

kundfordringar ingår i försäljnings- och marknadsföringskostnader. Återvunna kundförluster från 

tidigare år redovisas som Övriga rörelseintäkter.  

 

De finansiella instrumenten delas in i olika kategorier för värderingssyfte. Kundfordringar ingår i 

kategorin ”Lånefordringar och kundfordringar” och vaser finansiella tillgångar, som inte är 

derivat, med fastställda eller bestämbara betalningar och dessa noteras inte på en aktiv marknad.  

Under rubriken Uppskattning av verkligt värde skrivs det att verkligt värde för finansiella 

instrument som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värderingstekniker. För 

just kundfordringar anses redovisat efter avdrag för värderingsreserver i upplysningssyfte 

motsvara verkligt värde. 

 

Under samma not finns rubriken Kundforsringar och leverantörsskulder – värdering. Här står det 

att kundfordringar initialt redovisas till värde, vilket normalt överrensstämmer med ursprungligt 

fakturavärde och redovisas då till fakturerat belopp efter avdrag för eventuella nedskrivningar 

(kundförluster). Detta motsvarar upplupet anskaffningsvärde då betalningsvillkoren generellt är 

30 dagar och diskonteringseffekten är oväsentlig. Bedömning av storleken på en osäker fordran 

görs när en betalning av det totala beloppet inte längre är sannolik. Nedskrivning av 

kundfordringar beräknas som en skillnad mellan redovisat värde och nuvärde av uppskattade 

framtida kassaflöden. Kundförluster som uppstår kostnadsförs när de konstateras och redovisas i 

resultatrapporten under Försäljnings- och marknadsföringskostnader.  

 

Not K16 Övriga anläggningstillgångar visar en tabell över summa redovisat värde och verkligt 

värde för övriga anläggningstillgångar. Kundfordringar och lånefordringar till upplupet 

anskaffningsvärde finns med som en del i denna tabell. Här framgår det att det inte finns någon 

skillnad mellan verkligt värde och redovisat värde. För kundfordringar och lånefordringar, 

inklusive fordringar hos intressebolag, så uppskattas verkligt värde till nutida värde av framtida 

kassaflöden diskonterade med användande av marknadsmässiga räntesatser vid rapportperiodens 

slut. Det skrivs även att det inte har skett någon väsentlig förändring i kreditvärdighet och att det 

därför inte var någon reserv avsatt för kund- och lånefordringar vid rapportperiodens slut.  En 

tabell över kund- och lånefordringar finns som visar avtalsenliga kassaflöden och följande 

förväntade förfallostruktur per den 31 december 2010: 
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                      Tabell 10.1 Hämtad från TeliaSonera Årsredovisning 2010 s.59  

 

4.2.10.2 Kundfordringar 
 

I koncernens balansräkning, på sida 33, finns kundfordringar med för första gången. 

Kundfordringarna uppgår till 19 905 Mkr inklusive andra kortfristiga fordringar. Visare 

information ges i not K18. 

 

Under not K8 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader finns en tabell där återvunna 

kundfordringar och upplösta leverantörsskulder uppgår till 238 Mkr under rörelseintäkter.  

 

Not K10 Finansieringskostnader och övriga finansiella poster visar en tabell på räntekostnader, 

netto kursvinster/kursförluster och ränteintäkter hänförliga till säkringsaktiviteter, lånefordringar 

och upplåning. Lånefordringar och kundfordringar finns med som en del i tabellen. 

 

Osäkra kundfordringar finns även med i Not 11 Skatter och visar siffror på uppskjutna 

skattefordringar.  

 

Not K18 behandlar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar och det är denna not som 

hänvisas till i koncernens balansräkning. En tabell över summan av redovisat värde för 

kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar visar hur dessa har fördelats. 

 

 
                                                      

 

 

 

 

 

 
                                  

                                

 

         

 

                      

                                          Tabell 10.2 Hämtad från TeliaSonera Årsredovisning 2010 s.60 

 

Som tidigare skrivits i årsredovisningen, motsvarar de redovisade värdena verkligt värde då 

diskonteringseffekten är oväsentlig. Här skrivs det också att koncernens beroende av enskilda 

kunder och marknader är begränsat.  
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En tabell återspeglar hur koncentrationen av kreditrisker per geografiskt område och per 

kundsegment såg ut vid rapportperiodens slut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Tabell 10.3 Hämtad från  TeliaSonera Årsredovisning 2010 s.61 

 

Att koncentrationens till verksamheten i norden är så stor beror på en högre andel fakturerade 

kundavtal. Kunderna faktureras normalt i lokal valuta.  

 

Vidare finns tabeller som visar reserven för osäkra kundfordringar samt deras åldersfördelning 

vid rapportperiodens slut: 

 
  

                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                             Tabell 10.4 Hämtad från 2 TeliaSonera Årsredovisning 2010 s.61 

 

Vid rapportperiodens slut var åldersfördelningen hos Lånefordringar och andra kundfordringar 

följande: 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

                                 Tabell 10.5 Hämtad från  TeliaSonera Årsredovisning 2010 s.61 

 

Det fanns ingen reserv avsatt för fordringar som var förfallna vid rapportperiodens slut då det inte 

hade skett någon betydelsefull förändring i kreditvärdighet och beloppen bedömdes kunna 

återvinnas. Fordringar som var förfallna mer än 180 dagar avsåg huvudsakligen andra operatörer. 
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Nedskrivna kundfordringar (kundförluster) uppgick år 2010 till 560 Mkr och återvunna 

kundfordringar uppgick till 73 Mkr.  

 

Reserven för osäkra fordringar förändrades följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                     Tabell 10.6 Hämtad från  TeliaSonera Årsredovisning 2010 s.61 

 

Not K26 Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå omfattar även kundfordringar 

och lånefordringar och vilken summa de utgör av de finansiella tillgångarna.  

 

Vidare ger information om kundfordringar vid intressebolag, joint ventures och rörelseförvärv.  

 

Resterande information om kundfordringar behandlar moderbolagets räkenskaper och likartad 

information som hos koncernen återfinns även här . Dessa behandlas inte vidare här.  

 

4.2.10.3 Risk 
 

Not K27 Finansiella risker behandlar bland annat kreditrisker. TeliaSoneras exponering för 

kreditrisk grundar sig i motparters oförmåga att fullgöra sina skyldigheter.  När det kommer till 

TeliaSoneras kundfordringar så är motpartsrisken spridd geografiskt och på ett stort antal kunder. 

Både privatkunder och företag i olika branscher. Vid försäljning på kredit krävs en 

soliditetsupplysning i syfte att minimera risken för kundförluster. Denna baseras på koncernintern 

information om betalningsbeteende och om nödvändigt kompletterad med kredit- och 

affärsinformation från externa källor. I relation till koncernens nettoomsättning uppgick 

kundförlusterna till en halv procent.   
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4.2.11 Sammanställning av kundfordringars värde 

 
För att genomföra analys ställs företagens värden för kundfordringar brutto, osäkra 

kundfordringar samt årets reserv upp nedan för att skapa en överblick över företagens 

redovisning av kundfordringar. Kundfordringar brutto är det fakturerade värdet på de 

kundfordringar som fortfarande finns anspråk på. Osäkra kundfordringar benämns de 

kundfordringar som förfallit. Årets reserv är hur mycket av de osäkra kundfordringarna som inte 

förväntas inflyta. 

 

Efter presentation av dessa värden beräknas andelen reserv i förhållande till de osäkra 

fordringarna, vilka redovisas i nedanstående tabell i procentform. 

 

Företag/valuta Kundfordringar 

brutto 

Osäkra 

kundfordringar 

Årets reserv Reserv/osäkra i 

procent 

AstraZeneca 

MUSD 

6247 294 81 28 % 

Axfood 

MSEK 

683 135 23 17 % 

Electrolux 

MSEK 

19 346 1736 783 45 % 

H&M* 

 

Information saknas Information 

saknas 

Information 

saknas 

---- 

Oriflame 

M€ 

76 199 32384 23953 74 % 

Securitas 

MSEK 

10068,8 2907,6 344,7 12 % 

SKF 

MSEK 

 10122** 1457** 263 18 % 

Swedish Match 

MSEK 

1202 27 21 78 % 

Tele2 

MSEK 

3808 1112** 528 47 % 

TeliaSonera 

MSEK 

13084 4671** 1207 26 % 

 

                                  Figur 3. Sammanfattning av kundfordringarnas värde. Figur gjord av författarna själva. 
 

* H&M har ett nettovärde på kundfordringarna på 2 258 MSEK. Detta värde utgörs av ursprungligt fakturerat belopp med avdrag för bedömd 
förlustrisk. Det går inte att utläsa bruttovärdet på kundfordringarna, hur mycket av dessa som betraktas som osäkra (vilka som har förfallit) eller 

värdet på eventuell reserv för ”bedömd förlustrisk”. Vidare beskrivs att årets kundförluster var obetydliga. Därmed kvalificeras företaget inte för 

jämförelsen. 
 

** De markerade värdena har inte stått uttalat i årsredovisningarna. Istället har kvalificerade antaganden resulterat i dessa värden som beräknats 

utifrån givna värden. 
 

Som synes skiljer det sig hur mycket av de osäkra kundfordringarna företagen väljer att placera 

på reservkonto. De mest drastiska reserveringarna fanns hos Swedish Match på 78 % och hos 

Oriflame på 74 %. De företag som varit mest restriktiva med reserveringar var Securitas på 12 %, 

Axfood på 17 % och SKF på 18 %. 
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5 Analys 

5.1 Skillnader i redovisningsinformation 

 

Vad kan skillnaderna i redovisningsinformation bero på? Beträffande redovisat värde beskriver 

samtliga företag att de årligen gör bedömningar där de kontrollerar värdet på kundfordringar och 

gör reserveringar då det behövs. Bedömningarna görs utifrån olika uppsatta kriterier. Eftersom 

det inom god redovisningssed finns flera olika redovisningsalternativ och det är människor som 

gör val samt bedömer kundförlusten och därmed fastställer reserveringsbehovet kan en viss grad 

av subjektivitet förekomma (Copeland 1968). Det innebär att besluten om vad kundfordringarna 

ska redovisas till kan komma att variera beroende på vem som gör dem. Enligt IAS 39 punkt 63-

65 ska eventuella nedskrivningar på kundfordringar eller återförda nedskrivningar på 

kundfordringar tas med i det redovisade resultatet. Det innebär att de beslut som fattas kring 

nedskrivningar, eller återföring av dessa, påverkar den rapporterade vinsten. Copeland (1968) 

förklarar att företagen har möjlighet att, med ett bakomliggande syfte, redovisa på ett visst sätt, 

och därmed påverka den rapporterade vinsten. Det kan då komma att påverka på vilket sätt 

kundfordringarna värderas samt vilket som blir det redovisade värdet. 

 

Gordon (1964) har beskrivit tre beteendemönster som kan förekomma inom redovisningen, 

nämligen income maximizers, income minimizers och income smoothers. En förklaring till de 

stora skillnaderna i redovisning av kundfordringar hos de tio undersökta företagen kan vara att 

företagen tillämpar olika beteendemönster. 

 

Huruvida kvaliteten på det redovisade värdet är god eller inte beror enligt Stolowy och Lebas 

(2002) på redovisningsmetod, bedömning och klassificering av ovanliga delar av 

resultaträkningen, vilka totalt ger upphov till redovisningsmanipulation. Skillnaderna i de tio 

företagens redovisning av kundfordringar kan således bero på skillnader i redovisningsmetod, 

bedömning och klassificering. För att veta om manipulation föreligger måste dessa delar 

granskas. Roychowdhury (2006) beskriver manipulation som avviker från praxis motiverade av 

chefers vilja att vilseleda intressenterna. Skillnaderna i redovisat värde på kundfordringar samt 

reserveringar av dessa kan bero på att företags chefer vill få användarna av rapporterna att tro att 

vissa mål har nåtts. Notera att det här är en något extrem hypotes. 

 

Med kundfordringars redovisade värden som grund granskas vad företagen framställer i form av 

beskrivningar beträffande kundfordringar och vilka värden av dessa som tas upp. 

 

Om en kundfordran betraktas som osäker skall denna tas upp till det belopp som förväntas inflyta 

(BFL 16§).  Electrolux, Axfood och Swedish Match skriver ut i sina årsredovisningar att de tar 

upp kundfordringar till det belopp som förväntas inflyta efter reservering för osäkra 

kundfordringar.  Securitas uttrycker saken på ett annorlunda sätt och skriver att kundfordringar är 

placeringar, av vilka företaget förväntar få in hela beloppet. 
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5.2 Värderingsmetod 

 

Enligt IAS 39 ska kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde genom användning av 

effektivräntemetoden. Effektivräntemetoden innebär en beräkning av upplupet anskaffningsvärde 

för en finansiell tillgång eller skuld och för fördelning av ränteintäkter och räntekostnader över 

den relevanta tidsperioden (Rådet för kommunal redovisning, RKR 20). 

 

Tre av de undersökta företagen skriver uttryckligen att de använder effektivräntemetoden. Dessa 

tre företag är AstraZeneca, Electrolux och SKF. Electrolux skriver dock att de anser att effekten 

av diskontering är oväsentlig. Även Oriflame använder effektivräntemetoden, vilket visas genom 

beskrivningen att verkligt värde på tillgångar beräknas genom framtida uppskattade kassaflöden, 

diskonterade till en ränta som reflekterar marknadens uppskattningar. 

 

Vidare beskriver Axfood, Swedish Match, Tele2 och TeliaSonera att kundfordringar värderas till 

upplupet anskaffningsvärde. Dessa företag skriver inte rakt ut ordet effektivräntemetoden vilket 

troligtvis beror på att endast delar av metoden tillämpas. Axfood och Swedish Match uttrycker att 

diskontering inte genomförs. Tele2 skriver att diskontering av kassaflödena inte leder till några 

stora skillnader jämfört med bokfört värde. Telia Sonera beskriver diskonteringseffekten som 

oväsentlig och visar att verkligt värde inte skiljer sig från redovisat värde, genom användning av 

marknadsmässiga räntesatser vid diskontering. 

 

H&M och Securitas uttrycker värderingsprincipen annorlunda. H&M skriver att kundfordringar 

redovisas, utan diskontering, till ursprungligt fakturerade belopp med avdrag för bedömd 

förlustrisk. Securitas redovisar kundfordringarna till nominellt belopp netto efter reserveringar för 

befarade kundförluster. Skriver varken något om effektivräntmetoden, upplupet 

anskaffningsvärde eller diskontering.  

 

5.3 Individuell och kollektiv bedömning av nedskrivningsbehov 

 

Bedömning om kundfordringarnas värde kan göras kollektivt eller individuellt, så länge det 

stämmer överens med god redovisningssed (Pashang, 2010). Därmed ges företagen möjlighet att 

välja den mest lämpliga metoden.  

 

Enligt Pashang (2010) tillämpas individuell metod för nedskrivning av kundfordringar i företag 

med begränsad kreditförsäljningen. När värdet av varje kreditförsäljning är hög och antalet 

krediter är lågt rekommenderas användning av individuell metod för att bedöma kreditrisken. De 

individuella metoderna baseras på omdöme. Här används omdöme för att göra bedömning av 

kundfordringarnas finansiella risk. (Pashang, 2010) 

 

Följande företag har tolkats som att individuell metod tillämpas, genom att uttrycka att 

individuell bedömning genomförs.  

 

Axfood: Kundfordringarna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Vid rapporttillfällena 

utvärderas huruvida en kundfordran har ett nedskrivningsbehov. Det görs genom att varje fordran 

bedöms individuellt. Reservering för de sannolika osäkra fordringarna görs efter individuell 



 

- 54 - 

bedömning av varje kunds betalningsförmåga, förväntad framtida risk samt värdet av erhållen 

säkerhet. 

 

Swedish match: Kundfordringarna redovisas till det belopp som väntas inflyta efter avdrag för 

osäkra fordringar som bedöms individuellt. 

 

Astra Zeneca: Bedömning om nedskrivning sker utifrån tidigare erfarenheter och reserven är 

baserad på särskilda kunder. 

 

Enligt Pashang (2010) tillämpas kollektiv metod för nedskrivning av kundfordringar, i företag där 

kreditförsäljning används i omfattande utsträckning. När värdet av varje kreditförsäljning är låg 

och antalet krediter är högt rekommenderas användning av kollektiv metod för att bedöma 

kreditrisken. Thomasson et. al. (2006) uttrycker att värdering utifrån kollektiv metod, grundat på 

erfarenheter, kan vara lämplig om företaget har ett flertal men små kunder. Pashang (2010) 

påpekar att de kollektiva metoderna baseras på uppskattningar. Här används uppskattningar för 

att göra bedömning av kundfordringarnas finansiella risk. (Pashang, 2010) 

 

Inget av företagen skriver rakt ut att de använder kollektiv metod. Däremot är det möjligt, utifrån 

beskrivningar i årsredovisningarna, att utläsa och tolka följande företag som användare av 

kollektiv metod. 

 

Electrolux: Policyn för avsättning/reserveringar innebär en kollektiv nedskrivning med 50 % 

respektive 100 % på fordringar som förfallit med 6 månader respektive 12 månader.  

 

H&M: Kollektiv metod är enligt Skatteverkets ställningstagande 2007-11-15 Kollektiv 

nedskrivning av kundfordringar vanligt förekommande inom postorderhandel. H&M, som bland 

annat verkar som postorderföretag, skriver inte direkt ut att de tillämpar denna metod. De skriver 

däremot om avdrag för bedömd förlustrisk men ger ingen ytterligare information om 

förlustrisken. Olika uppskattningar görs baserat på historiska erfarenheter, andra relevanta 

faktorer och förväntningar.  

 

Oriflame: Gör bedömningar vid balansdagen varje år för att se om nedskrivningsbehov finns. 

Skriver inte om vilken metod de använder. Dock görs nedskrivning på ca 1 % på ej förfallna 

fordringar. Därför är det troligt att kollektiv nedskrivning även tillämpas på förfallna fordringar.  

 

Tele2: Beskriver att uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och en 

mängd andra antaganden. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 

bedömningar.  Prövningar av nedskrivningsbehov på kundfordringar baseras på en 

åldringsanalys, historiska erfarenheter och olika antaganden.  

 

Vissa beskrivningar är svårplacerade eller innebär blandade metoder. Otillräcklig information, för 

att kunna avgöra vilken metod som används, ges av följande företag. 

 

Securitas: I årsredovisningen skrivs ingenting om metod för beräkning av nedskrivning. Bara att 

de gör kritisk granskning för befarade kundförluster.  
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SKF: Värdet på kundfordringar har beräknats med värderingsteknik baserad på observerbar 

marknadsinformation. Nedskrivningsbehovet analyseras utifrån åldersanalys, historik av 

nedskrivningar samt förändrade betalningsvillkor. Detta indikerar att kollektiv metod tillämpas. 

Däremot skrivs också att behovet av nedskrivning analyseras utifrån kundernas kreditvärdighet 

vilket indikerar en individuell bedömning. På grund av de blandade budskapen är det svårt att 

avgöra vilken metod som används. Troligtvis tillämpas kollektiv bedömning av nedskrivningar 

eftersom det finns fler tecken som tyder på det.  

 

Telia Sonera: Bedömning av nedskrivningsbehovet görs utifrån kundernas betalningsförmåga, 

vilket antyder att individuell prövning görs. Bedömningar görs även utifrån förluster från tidigare 

år och aktuella betalningsmönster. Ett beskrivande exempel på dessa betalningsmönster, som kan 

komma att påverka nedskrivningarna, är försämring i den ekonomiska utvecklingen, allmänt eller 

branschspecifikt. Det senare tyder på att kollektiv metod tillämpas. Avgörande huruvida 

individuell eller kollektiv bedömning görs försvåras av att indikationer åt båda riktningar ges. 

 

5.4 God redovisningssed 

 

Copeland (1968) lyfter fram hur företagets rapporterade vinst påverkas av möjligheten att 

använda olika värderingsalternativ, inom god redovisningssed. Crawford & Weirich (2011) 

påpekar att det länge varit allmänt accepterat att manipulera god redovisningssed utan att bryta 

mot reglerna, vilket ger upphov till missvisande bild. Det beror dels på, som Crawford och 

Weirich (2011) framhåller, tolkningsutrymmet i de regleringar och standarder som finns, dels, 

som Copeland lyfter fram, möjligheten att använda olika värderingsalternativ. God 

redovisningssed innehåller, på grund av utrymmet för tolkning, således en viss grad av 

subjektivitet, som Thomasson et. al. (2006) påpekar. Vidare beskriver Thomasson et.al. (2006) att 

gränsen för vad som är agerande inom ramarna för god redovisningssed och vad som är agerande 

utanför ramarna inte är tydlig.  

 

5.5 Vem avgör nedskrivningsbehovet 

 

De enda företagen som skriver om vem som avgör nedskrivningsbehovet är SKF och 

TeliaSonera. SKF skriver att det är ledningen som bedömer om objektiva bevis finns för minskat 

värde på en redovisad tillgång. Existerar ett nedskrivningsbehov görs en nedskrivning. Det skrivs 

även ut att ledningen har en reserv för osäkra fordringar där befarade kundförluster placeras. 

TeliaSonera skriver ut att ledningen fastställer reserv för osäkra kundfordringar utifrån 

troligheten att de kommer att betalas.  

 

Enligt signalteorin, beskriven av Godfrey et.al (2010), använder sig personer i ledande ställning 

utav konton för att signalera förväntningar och intentioner angående framtiden. När ledningen ges 

kontroll över kundfordringar och reserv för dessa, såsom det fungera inom SKF och TeliaSonera, 

skapas möjligheten att signalera efter egna önskemål. Enbart SKF och TeliaSonera uttrycker att 

ledningen bedömer kundfordringarnas värde. Eftersom de övriga åtta företagen i undersökningen 

inte skriver någonting om vem som bedömer, går det inte att utläsa vem som är ansvarig för 

värdering av kundfordringar. 
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5.6 Disclosure 

 

Enligt Årsredovisningslagen ska årsredovisningen innehålla balans- och resultaträkning, noter, 

förvaltningsberättelse och för större företag dessutom en finansieringsanalys.  Dessutom ska 

tilläggsupplysningar ges om det är nödvändigt för att framställa en rättvis bild av företaget.  

 

Samtliga undersökta företag har alla obligatoriska delar av årsredovisningen såsom finansiella 

upplysningar i form av balans- och resultaträkning, förvaltningsberättelse och noter. När det är 

nödvändigt för framställning av en rättvis bild ska företaget lämna tilläggsupplysningar. Eftersom 

kundfordringar ingår i omsättningstillgångar, som enligt Hendriksen & Van Breda (1992), är 

några av de mest manipulativa kontona i det finansiella rapporteringssystemet är det av stor vikt 

att tilläggsupplysningar ges för att styrka tillförlitligheten och därmed skapa en rättvisande bild. 

Ett tydligt tecken på att mer utförlig information om kundfordringar behövs är att 38 % av de 

felaktigheter som upptäcks inom redovisningen utgörs av olämpligt erkännande av intäkter 

baserade på kundfordringar (United States General Accounting Office, 2002). 

 

Eftersom noterna är obligatoriska och ska bestå av förklarande information kan krav ställas på 

innehållet i dessa. Om en post betraktats som oväsentlig och därför sammanslagits med andra 

poster kan information om detta behöva anges separat i noterna. (IAS1)  

 

Ett exempel på sammanslagen information är i de fall då kundfordringar visas i balansräkningen 

som kundfordringar netto, det vill säga det värde som förväntas inflyta. I dessa fall kan separata 

upplysningar behövas i förtydligande syfte. Det innebär för kundfordringar att information ges 

om bruttovärdet/anskaffningsvärdet/fakturerat värde på kundfordringarna, 

nedskrivningarnas/reserveringarnas värde samt information om bedömningen av dessa värden. 

 

I undersökningen framgick att AstraZeneca, Oriflame och TeliaSonera, i räkenskaperna, 

redovisade kundfordringarna i en samlingspost för kundfordringar och andra fordringar. Denna 

post visar det totala värdet på samtliga kortfristiga fordringar netto. Information om separat värde 

för kundfordringar gavs i noterna i form av nettovärde, bruttovärde samt reserver. 

 

I årsredovisningarna för Axfood, Electrolux, Securitas, Swedish Match och Tele2 redovisades 

kundfordringarna separat i räkenskaperna. Värdet på posten presenterades netto. Bruttovärde 

samt information om reserver fanns i noterna. SKF redovisade på liknande sätt, med separat post 

för kundfordringar i räkenskaperna, men enbart reservernas värde i noterna. Alltså gavs ingen 

information om kundfordringarnas bruttovärde (dock är det möjligt utifrån givna värden att 

beräkna). Även H&M redovisar kundfordringars nettovärde separat i räkenskaperna. Dock ges 

ingen information om bruttovärde eller reserver, varken i räkenskaper eller i noter. 

 

Deegan och Unerman (2011) påpekar att uppfattningen om redovisad informations tillförlitlighet 

skiljer sig beroende på var den finns i årsredovisningen. Information i räkenskaperna anses vara 

mer tillförlitlig än den som återfinns i noterna. Om utförlig information om kundfordringar 

lämnas i noterna uppfattas dessa således inte som lika tillförlitliga som om de placeras direkt i 

räkenskaperna. Därmed borde företagen lämna upplysningar direkt i räkenskaperna om de anses 

vara väsentliga.  Annars kan de lämnas i noterna om det anses behövas. 
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Utöver de lagstadgade kraven på information kan företag välja att, i årsredovisningen, lämna 

ytterligare information i form av frivilliga upplysningar. Dessa upplysningar ses som ett 

komplement till de obligatoriska. Disclosure av frivillig information utgörs ofta av beskrivningar 

om olika händelser som kan påverka företaget.
 8

  

 

Företagen i studien har med mycket information som inte krävs enligt lag. Troliga incitament för 

att lämna ut mer information kan vara, som Deegan och Unerman (2011) uttrycker, att få fördelar 

i kapitalmarknaden. Frivilliga upplysningar minskar dessutom informationsasymmetri och anses, 

av analytiker, vara mer intressanta och mer korrekta i resultatprognoser. 

 

Huruvida det som framkommit, om kundfordringar, i studien av de tio företagen utgörs av 

frivilliga upplysningar eller av lagstadgade tilläggsupplysningar är en svår distinktion. Eftersom 

företagen själva bedömer om information anses vara väsentlig eller ej, i enlighet med IAS 1, 

beror åtskillnaden mellan frivillig information och tilläggsinformation på hur företagen väljer att 

separera dem.  

 

Exempel på disclosure av information som kan betraktas som frivillig, hos de undersökta 

företagen, är hur utförliga noterna för kundfordringar är. Samtliga företag, förutom H&M, lämnar 

exempelvis utförliga tabeller över kundfordringarnas värde, värdet på reservkonto samt hur denna 

förändrats över året och åldersanalys över de befintliga kundfordringarna. Oriflame går dessutom 

ett steg längre och är ensam om att skriva ut information om hur nedskrivningarna fördelats över 

kundfordringarnas åldersstruktur. Att H&M och Oriflame skiljer sig mycket i disclosure av 

kundfordringar kan bero på att företagen gör olika gränsdragningar för vad som är information 

utöver det som krävs. Alternativt vill Oriflame lämna ut mer frivilliga upplysningar än H&M. 

 

Skillnader i mängden utgiven information om kundfordringar, som indikeras av ordanalysen, är 

en naturlig följd av de bedömningar och gränsdragningar som görs. En del företag ger enbart ut 

det som förväntas av dem, via obligatoriska upplysningar och eventuella tilläggsupplysningar, 

medan andra lämnar extra information i form av frivilliga upplysningar. Det innebär att vissa 

redovisar minsta möjliga, vilket många gånger leder till att ordet kundfordringar förekommer få 

gånger. Parallellt redovisar vissa företag mycket information, vilket många gånger leder till att 

ordet kundfordringar förekommer fler gånger. Dock ger resultatet av ordanalysen inte någon 

information om vad som skrivs om kundfordringar. Den är således inte tillräcklig för att kunna 

dra slutsatser om vilken bild som ges av kundfordringar. 

 

Företagen i studien beskriver, såväl i den berättande delen av årsredovisningen som i 

räkenskaperna, att kundfordringar innebär en kreditrisk, eftersom dessa belopp kanske inte 

kommer att inflyta. Sådana redogörelser för verksamheten och det gångna året är enligt Haskel 

(2000) vanliga exempel på frivilliga upplysningar. Att mängden information om kreditrisken 

beträffande kundfordringar varierar förklaras således av att det inte finns några krav på hur 

informationen ska se ut. 

  

                                                 
8
 http://www.farsrskomplett.se/ hämtad 2012-02-20 
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6 Slutsatser 
 

6.1 Hur ska kundfordringar värderas för att uppnå en rättvisande 
bild? 

 

Då värdering av kundfordringar kan ske på flera olika sätt kan det vara svårt att fastställa vad som 

kommer leda till en rättvisande bild, inte minst på grund av de otydliga regleringarna som idag 

finns kring kundfordringar. Då både en individuell och kollektiv bedömning för värdering kan 

vara aktuell är det av stor vikt att företagen först fastställer vilken värderingsmetod som är mest 

lämplig utifrån verksamhetens art. Företag med en begränsad kreditförsäljning bör värdera sina 

kundfordringar utifrån en individuell bedömning. Dock ställs företaget inför ännu ett val då det 

finns två olika sätt att handskas med nedskrivning av kundfordringar. Detta gäller både vid 

användande av individuell- och kollektiv metod.  

 

Inom individuell värdering återfinns två ramverk, det ekonomiska och det juridiska, vid 

bedömning av nedskrivning. Inom kollektiv talas det om aging method och global method. Första 

steget för att uppnå en rättvisande bild är att göra rätt val vid värdering av kundfordringar. Sedan 

bör hänsyn tas till att enbart förhålla sig till en av nedskrivningsmetoderna inte kommer leda till 

en rättvis bild då metoderna är anpassade för olika saker. En kombination av 

nedskrivningsmetoderna skapar ett mer trovärdigt värde då både beaktning tas till 

balansräkningen och resultaträkningen.  

 

Det som i grund och botten är viktigast är att oavsett vilka beslut som fattas vid värdering bör 

företagen vara öppna med vad det är som görs. Begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet är fyra viktiga punkter som ska genomsyra de finansiella rapporterna för att en 

rättvisande bild ska uppnås. Tyvärr stöds inte dessa av de obligatoriska upplysningarna som är 

lagstadgade för årsredovisningar.  Enstaka siffror som visar värdet på kundfordringar säger 

absolut ingenting om inte information ges kring värderingsmetod. Speciellt när de handlar om en 

av de största posterna i balansräkningen, kundfordringsposten, bör mer information ges ut kring 

värderingsmetod. 

 

6.2 Vilken information om kundfordringar ger företagen ut i den 
finansiella rapporteringen? 

 

Efter den gjorda undersökningen framkom tydliga skillnader i disclosure av information som 

berör kundfordringar mellan de olika företagen. Majoriteten av de undersökta företagen hade en 

enskild post som enbart berör kundfordringar i balansräkningen.  På grund av detta går det att 

direkt utläsa hur stor del av tillgångarna som utgörs av kundfordringar. Dock säger inte enbart 

siffror något om kundfordringsposten. Därför är det viktigt att se efter vad som skrivs om 

kundfordringar. Det behövs och det bör krävas mycket information från företagen för att 

kundfordringsposten ska vara tillförlitlig. 

 

Tyvärr var det inte många av företagen som gav ut tillräckligt mycket information. Det var få 

som direkt skrev ut vald värderingsmetod. Under studien kunde författarna själva ibland dra 

slutsatser kring om en individuell eller kollektiv metod tillämpas, men inte många gav djupare 

information. Noterna kan vara en väldigt bra informationskälla som ger ytterligare information 
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kring värderingsmetod. Vissa företag gav ut mer information än andra kring vald 

nedskrivningsmetod och hur siffrorna har beräknats. Undersökningens genomförande resulterade 

i uppfattningen att företag med en hög kreditförsäljning bör ha en mer detaljerad framställning 

kring kundfordringarnas betydelse och hur redovisat värde har beräknats. 
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7 Avslutande diskussion 
 

Valmöjligheterna som företagen har, i och med de befintliga regleringar och standarder som 

finns, gör att företagen kan anpassa den finansiella rapporteringen efter sina behov. Att öka eller 

minska resultatet på grund av viljan att uppnå önskat resultat verkar vara ett stort problem inom 

redovisning av omsättningstillgångar. Den tolkningsbara regleringen ger utrymme för 

möjligheten att skapa en missvisande redovisning. Anledningen till att korrekt värdering av 

kundfordringar är viktigt är för att kundfordringsposten har fått en allt större betydelse i 

företagens balans- och resultaträkningar. Komplexiteten som råder kring kundfordringar idag gör 

det inte bara svårt att värdera, utan gör det även svårt att ifrågasätta företagens redovisning. Det 

är svårt att upptäcka felaktigheter och manipulering om det inte finns en klarhet i vad som är rätt 

och fel.  

 

Då de finansiella rapporterna är en viktig del för analys och bedömning av ett företags ställning 

är det av ytterst stor vikt att en rättvisande bild ges. God redovisningssed syftar till att ge en 

rättvisande bild. Dock innehåller god redovisningssed en viss grad av subjektivitet som medför 

att innebörden av god redovisningssed blir oklar. Det är inte helt tydligt vad som är agerande 

innanför och utanför ramarna för god redovisningssed. Möjligheterna till att fritt kunna tolka 

redovisningsregler skapar bred praxis vilket skapar problematik för att uppnå en rättvisande bild.  

 

Den stora spridningen innebär att företag gör på många olika sätt, varför jämförbarheten blir svår 

att uppnå. Inte minst blir jämförbarheten svår att uppnå, då inte tillräckligt mycket information 

ges från företag angående värdering av kundfordringar, för att kunna skapa sig en uppfattning om 

hur kundfordringar behandlas. Den breda spridningen och bristen på disclosure öppnar tyvärr 

dörrar för felaktiga beräkningar och manipulation.  

 

Den ekonomiska ställningen och resultatet används av aktieägarna som en grund för 

beslutsfattande. Att skapa en tillförlitlighet för de finansiella rapporterna bör vara en grundtanke i 

författandet av företagens årsredovisningar. I nuläget finns inga tydliga standarder och riktlinjer 

för hur kundfordringar ska värderas och presenteras i årsredovisningar. Eftersom befintliga 

standarder är tolkningsbara kan företagen välja hur de vill redovisa kundfordringar, vilket ger 

upphov till att det inom god redovisningssed finns många valmöjligheter. Det här leder i sin tur 

till att många olika sätt att redovisa på är allmänt accepterat. Fenomenet syns tydligt i 

undersökningen av de tio företagen. Stora skillnader finns i vad som redovisades i siffror och vad 

som berättades om kundfordringar i text.  

 

Vi anser att det är märkligt med de stora skillnader som finns i företagens disclosure. Samtliga 

undersökta företag, förutom H&M, ger information om kundfordringar och värdet på 

reservkontot. Information kring kundfordringarnas verkliga värde, ursprungligt värde samt värdet 

på reserven bör vara ett minimikrav för disclosure. Oriflame gick steget längre och gav 

information om hur kundfordringarnas nedskrivningar fördelas över dess åldersstruktur. Frågan 

kan ställas, varför stora skillnader finns i disclosure. Anser företagen olika kring vad som är 

viktig och relevant information eller har företagen olika incitament att redovisa mer eller mindre 

information? 
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Samtliga företag skriver om kundfordringar i samband med risker. Det är av stor vikt att tala om 

kundfordringar och den risk som de faktiskt innebär. Företagen redovisar en försäljning och tar 

en risk då det inte är säkert att pengar flyter in för den sålda varan eller tjänsten. Att betona den 

osäkerhet som finns kring kundfordringar och den risk de medför till verksamheten är viktig 

information då kreditförsäljningen ständigt ökar.  

 

Eftersom det är svårt att avgöra vad som är frivilliga upplysningar och obligatoriska 

tilläggsupplysningar bedömer vi att regler och riktlinjer bör förtydligas så att skillnaderna blir 

mer markanta. Det är förståeligt att disclosure av kundfordringar varierar med tanke på hur 

regleringarna ser ut idag. Om reglerna utvecklas och skapar mer påtagliga skillnader kommer 

företagen troligtvis att anamma idén om mer disclosure kring kundfordringar och därmed kan en 

mer rättvisande bild uppnås. Existerande ramverk för kundfordringar ska bidra och vara till hjälp 

för utformning av disclosure. Dessa mål har inte uppnåtts fullständigt för redovisning av 

kundfordringar. Företagen har ett ansvar för vad som framställs i årsredovisningarna, men 

upprättare av regler och standarder har en skyldighet att skapa tydliga och användbara 

regleringar. 

 

Som det tidigare i början av diskussionen skrevs, är värdering av kundfordringar väldigt 

komplex. För att kunna lösa de problem som finns kring kundfordringar behöver starten komma 

från grunden. Metoder för värdering måste utvecklas och tydliggöras och kunskapen kring 

kundfordringar måste öka. Om tydliga värderingsregler kring kundfordringar och reservkonton 

framarbetas kan även kunskapen kring kundfordringar öka. Därmed underlättar det även för 

utomstående bedömning. Idag är det ytterst svårt att bedöma hur ett företag har värderat sina 

kundfordringar genom att enbart se på årsredovisningen. För att få fullständig insyn behövs 

tillgång till bokföringen, vilket är omöjligt för utomstående att få. Obligatoriska och tydliga 

värderingsprinciper skulle skapa möjlighet till jämförelse, inte enbart mellan olika företag utan 

även samma företag under en längre tidsperiod. Som användare av årsredovisningar ges ingen 

insyn i om företaget har bytt värderingsmetod och hur detta påverkar redovisningen.  

 

Just på grund av den komplexitet som råder kring kundfordringar och den risk som finns för 

manipulering av omsättningstillgångar bör det för företagen vara obligatoriskt med 

tilläggsupplysningar kring kundfordringsposten. Tilläggsupplysningar är idag obligatoriska i det 

fall företaget anser att det är nödvändigt. Denna möjlighet till egen bedömning och tolkning 

borde inte finnas. Tilläggsupplysningar kring kundfordringar bör vara obligatoriska under alla 

omständigheter. Den som bär ansvaret för detta är lagstiftarna och frågan kan ställas varför 

utvecklingen för kundfordringar inte har kommit längre än där den befinner sig idag.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Denna studie har utgått från årsredovisningar och jämförelser har gjorts mellan tio olika företag. 

Då möjligheten att få djupgående insyn, i hur värdering och redovisning av kundfordringar går 

till, har varit begränsad skulle en studie med större access kunna vara givande. Studier som 

bygger på intervjuer och deltagande observationer skulle kunna skapa förståelse för hur värdet på 

kundfordringarna, som redovisas i de finansiella rapporterna, kommer till. 
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kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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