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Ämnesbeskrivning: Intresset för att investera i aktier och fonder har på senare tid ökat 
väsentligt bland allmänheten. I Sverige investerar idag 80 procent av alla personer över 16 år i 
någon form av värdepapper. Inför investeringsbeslut utgör årsredovisningarna det mest 
betydelsefulla underlaget. 
 
De delar i årsredovisningen som förmedlas i berättande form är ett betydande komplement 
eller till och med ett alternativ till siffermaterialet. Många aktieägare har lättare att relatera till 
löpande text än till siffror och beräkningar som berör företagen. Tidigare undersökningar i 
amerikanska företag visar dock att ett mer svårläsligt och svårförståligt språkbruk används i 
samband med en sämre ekonomisk ställning. Resultaten av undersökningarna tyder på att 
företagen låter utformningen av de textmässiga delarna i årsredovisningarna påverkas av det 
egna vinstintresset och därmed inte i första hand att tillgodose aktieägarnas infomationsbehov. 
 
Syfte och problemformulering: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida svenska 
företag låter utformingen av årsredovisningarna påverkas av det finansiella resultatet samt 
vilka konsekvenser och innebörder ett eventuellt förekommande tyder på. Undersökningen 
görs utifrån frägeställningarna: 
  

Finns det ett samband mellan den språkmässiga svårighetsgraden i 

årsredovisningarnas textmässiga innehåll och de finansiella resultaten hos svenska 

företag? 

 

Kan svenska aktieägare läsa och förstå informationen i de textmässiga delarna i 

årsredovisningarna?  
 
Metod: Med befintliga teoretiska modeller har vi jämfört och analyserat ett urval av svenska 
företags årsredovisningar från både vinstår och förlustår. Som en ytterligare del i 
undersökningen har en enkätundersökning genomförts. 
 
Slutdiskussion och slutsats: Utifrån de granskade årsredovisningarna erhölls inga konkreta 
indikationer på att det existerar ett samband mellan den språkmässiga svårighetsgraden i 
textdelarna och det finansiella resultatet hos svenska företag. En tydlig tendens som vår 
granskning påvisar är dock att språket i årsredovisningarna generellt är svårläst och 
svårförståligt.  
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1. Inledning 
 
Kapitel 1 inleder med en presentation av bakgrunden till kommande undersökning. 
Därefter följer hypotes, problemformulering, syfte samt resultatbegrepp. 
   
 
1.1. Bakgrund 
 
Redovisning delas historiskt in i intern respektive extern. Den interna redovisningens 
huvudsakliga syfte är att utgöra underlag för företagens verksamhetsstyrning medan den 
externa redovisningen främst syftar till att agera kommunikationsmedel mellan företagen och 
dess intressenter.1  
  
Det finns flera grupper som kan ha intresse av företagsinformation. Lån- och kreditgivarna 
behöver veta riskerna med att låna ut och möjligheterna till att få tillbaka kapital från 
företagen. Myndigheter, kommuner, landsting, anställda och allmänheten har av olika 
anledningar intresse av företagsinformationen. En av de viktigaste intressentgrupperna är 
dock aktieägarna som investerar sitt privata kapital i företagen.2   
 
Årsredovisningen är ett mycket viktigt investeringsunderlag för aktieägarnas ekonomiska 
beslut.3 För att potentiella och befintliga aktieägare dels skall vilja och dels våga investera 
sina besparingar i företag är det av största vikt att årsredovisningarna ger en  tillförlitlig och 
förstålig information. Därmed auktualiseras ett behov av regler och restriktioner för 
utformningen av årsredovisningarna4. En av de mest betydelsefulla händelserna för 
redovisningens ramverk var börskraschen år 1929. Händelsen utlöste en rädsla hos 
aktieägarna som därmed inte längre vågade investera kapital i företagen, vilket framtvingade 
krav på lagar och restriktioner på området. Området var tidigare i princip oreglerad.5 
 
Redovisningen har kontinuerligt reformerats alltsedan börskraschen och skall i modern tid 
uttryckligen vara rättvisande och enligt god redovisningssed. Senaste decenniet har dock 
påvisat att så inte alltid är fallet, bland annat i och med flera redovisningsskandaler som 
uppdagats inom stora och välkända företag. Avslöjadet konstaterade att redovisningen genom 
en välplanerad och avancerad bokföring hade manipulerats till att visa en helt annan bild av 
företagen än den verkliga.6  
 
Avslöjanden och skandaler har bidragit till konsekvenser för redovisningens roll och 
utveckling. Regler och lagar har tillkommit och utformats i syfte att försöka förhindra 
möjligheterna till att manipulera och försköna redovisningen.7 Regelverket tar dock i princip 
enbart de rent bokföringsmässiga delarna av redovisningen i beaktande medan övriga delar i 
stort sett är oreglerade. Delar där information ges via löpande text är betydligt mer informella 

                                                 
1 Sandin, A (1996)  
2 Gröjer, J.E (2002)  
3 Falkman, P (2000)  
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid.  
7 Ibid. 
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än delarna med siffermaterial och beräkningar. Trots den informella karaktären är även de 
textmässiga delarna mycket viktiga vid investeringsbeslut.8 
 
 
 
1.2. Problemdiskussion 
 
Aktieägare i Sverige är personer med mycket varierande bakgrunder och förutsättningar för 
att ta till sig informationen i finansiella rapporter. Olika yrkesroller och utbildningsnivåer 
påverkar aktieägarnas möjligheter till att läsa och förstå årsredovisningsinnehåll. 9 I Sverige 
äger idag, enligt en rapport från Aktiefrämjandet, 80 % av alla personer över 16 år aktier eller 
fonder i någon form10. Vid beslut om vilka företag som är bra respektive sämre att investera i 
utgör årsredovisningen en mycket viktig informationskälla11.  
 
De textmässiga delarna i årsredovisningen har en betydelsefull roll för aktieägare och utgör ett 
komplement eller rent av ett alternativ till siffermaterialet.12 Många av de svenska aktieägarna 
besitter inte den grundläggande kunskap eller utbildning för att kunna relatera till och förstå 
informationen i balansräkning, resultaträkning och beräkningar som rör företagen.13 
Informationen som ges i löpande text speglar det finansiella resultatet på ett annorlunda och 
för många ett mer lättolkat sätt än i de monetära delarna14.  
 
Tills nyligen har de textmässiga delarna varit ett relativt outforskat område, eftersom det inte 
tidigare har funnits någon generellt accepterad metod för att objektivt analysera innehållet i 
årsredovisningar.15 Undersökningar i amerikanska företag tyder dock på att de textmässiga 
delarna i årsredovisningarna inte alltid ger en lättolkad och verklig bild av företagen. Val av 
språkbruk påverkar läsarnas möjligheter att förstå innehållet. Resultaten indikerar att 
årsredovisningarna inte i första hand utformas för att gynna aktieägarna, utan snarare företaget 
och dess ledning. Företagen tenderar att använda ett tekniskt svårt språk för att dölja negativa 
händelser.16 Ytterligare undersökningar visar en tendens till att företag som har en konkurs att 
vänta utgivit årsredovisningar med ett mer svårläst språk jämfört med vid ljusare tider.17 
Svaga finansiella resultat medför att årsredovisningarna präglas av ett mer svårläst språk än 
vid starka resultat.18 Det finns dock undersökningar som tyder på motsatsen.19   
 
Vi kommer i denna uppsats att ta fasta på tidigare undersökningar och utreda huruvida 
svenska företag använder språket för att påverka läsarnas uppfattning av innehållet i 
årsredovisningarna. Motivet till att vi finner problemområdet aktuellt är att undersökningar 
inte har genomförts i någon betydande utsträckning i svenska företag men att en tendens till 

                                                 
8 www.solberg.se,  2007.01.28 
9 Ibid. 
10 Nilsson, S (2005)  
11 Falkman, P (2000) 
12 Stanton, P. & Stanton, J. (2002) 
13 Falkman, P (2001) 
14 www.solberg.se,  2007.01.28 
15 Smith, M., Taffler, R. (1995) 
16 Ibid. 
17 Jones, M. & Shoemaker, P. (1994) 
18 Subramanian, R., Insley, G. R. & Blackwell, D. R. (1993) 
19 Jones, M. & Shoemaker, P. (1994) 
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fenomenet konstaterats i amerikanska. Vi anser även att dessa delar bör belysas eftersom det 
föreligger risker för missvisande information i och med att lagar och regler för utformandet 
inte finns i någon stor utsträckning. 
 
 
 
1.3. Problemformulering 
 
Undersökningens huvudsakliga problemformulering lyder: 
 

Finns det ett samband mellan den språkmässiga svårighetsgraden i 
årsredovisningarnas textmässiga innehåll och de finansiella resultaten hos 
svenska företag?  

 
Utifrån detta kommer vi även att analysera huruvida svenska aktieägare har möjlighet att ta 
till sig informationen från de textmässiga delarna genom formuleringen: 
 

Kan svenska aktieägare läsa och förstå informationen i de textmässiga delarna i 
årsredovisningarna?  
 
 

 
1.4. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av redan utformade teoretiska modeller undersöka 
om det finns en tendens till att de svenska företagen låter utformningen av de textmässiga 
delarna i årsredovisningarna påverkas av verksamhetens finansiella ställning. Utifrån detta 
kommer vi att ta upp eventuella konsekvenser och innebörder.  
 
 
 
1.5. Resultatbegrepp 
 
Det finansiella resultatet är av väsentlig vikt i denna undersökning i och med att 
undersökningen utgår ifrån årsredovisningar från företag med bra respektive sämre finansiell 
ställning. Resultatet kan uttryckas via ett flertal olika mått, såsom nettoförsäljning eller 
rörelseresultat20. Samtliga är mått på hur det går för ett företag men belyser olika delar av 
företagets finansiella ställning. Tidigare undersökningar har använt nettovinst/-förlust som 
resultatmått21. Måttet har visat sig vara det mest intressanta utifrån ett aktieägarperspektiv då 
det påvisar hur stor del av årets vinst som kan bli tillgänglig för utdelning.22 Vi kommer även 
i denna undersökning att användas dessa begrepp som resultatmått eftersom det är de av 
allmänheten mest intressanta framgångsfaktorerna för ett företag.  
 

                                                 
20 Artsberg, K (2003) 
21 Subramanian, R., Insley, G. R. & Blackwell, D. R. (1993) 
22 Artsberg, K (2003)  
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För att tydliggöra gränserna mellan en bra respektive dålig finansiell ställning kommer denna 
undersökning att granska årsredovisningar från år där företagen erhållit positiva respektive 
negativa nettoresultat.  
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2. Metod 
 
Följande kapitel presenterar undersökningens tillvägagångsätt, angreppsmetod samt urval 
och begränsningar. Därefter följer den teoretiska plattformen för undersökningen. Slutligen 
behandlas reliabilitet och validitet samt övriga fallgropar. 
 
 
 
2.1. Tillvägagångsätt 
 
Undersökningen inleddes med en diskussion kring en lämplig problemformulering inom 
problemområdet. I samband med utformningen av en problemformulering studerades 
litteratur och vetenskapliga artiklar i syfte att klargöra hur undersökningen på bästa sätt skulle 
ta form. Utifrån lämpliga metoder blev en överskådlig granskning av ett antal 
årsredovisningar från svenska företag nödvändig. Tre företag som ansågs lämpliga valdes ut 
och en mer grundlig granskning av företagens årsredovisningar följde därefter. 42 olika 
textavsnitt valdes ut för undersökning. I efterföljande skede applicerades teoretiska modeller 
på de utvalda undersökningstexterna. Delar av undersökningen gick generellt ut på att räkna 
ord, stavelser och meningar i utvalda textavsnitt ur båda svenska och engelska 
årsredovisningar. En enkätundersökning genomfördes som en ytterligare del i 
undersökningen, där hjälp togs av utomstående personer. Enkäten utgjordes av ett lucktest där 
undersökningspersonerna fyllde i raderade ord i utvalda textavsnitt ur årsredovisningar. 
Undersökningen fortsatte sedan med att analysera och sammanställa resultaten från det sagda. 
 
 
 
2.2. Angreppsmetod 
 
Undersökningsfenomet som denna uppsats behandlar har redan konstaterats vid tidigare 
forskning i amerikanska företag. Vi vill i denna undersökning härleda en slutsats kring 
sambandet gällande våra svenska undersökningsföretag, utifrån redan utformade teoretiska 
modeller. Modellerna är utformade och härledda med matematiska formler och logiska 
samband. Utgångspunkten för undersökningen är att de använda modellerna verkligen ger ett 
mått på svårighetsgraderna i de texter vi undersöker. Vi kommer således inte erhålla 
resultaten genom tolkning och uppfattning av texterna, utan genom beräkningar. Med andra 
ord vill vi erhålla resultat som vi utan svårighet kan väga och jämföra sinsemellan. Utifrån 
resultaten härleds en slutsats kring problemformuleringen genom ett eventuellt 
sammanhängande mellan de resulterade värdena och de olika åren. 
 
Då uppsatsen ämnar undersöka språket i årsredovisningar och företagens finansiella resultat 
har information huvudsakligen hämtats från årsredovisningshandlingar. Vi har även samlat 
information via vetenskapliga artiklar som bland annat speglar tidigare genomförda 
undersökningar. Dessutom baseras en del av vår undersökning på data som samlats in via en 
enkätundersökning, där personer fyller i ett lucktest. 
 

 Kapitel 2 
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2.3. Urval och begränsning 
 
Nedan följer en redogörelse av undersökningens urval och begränsningar, vilka presenteras 
under berörda rubriker. 
 
 
2.3.1. Företag 
 
Då en totalundersökning av den svenska marknaden varit helt utesluten i denna undersökning 
valdes ett fåtal företag ut för att representera marknaden i stort. Urvalet utgick ifrån att 
företagen skulle vara svenska börsnoterade företag som under de senaste tio åren redovisat ett 
nettoresultat med både vinst och förlust. Företagen valdes även utifrån att de skulle vara 
verksamma inom olika branscher med syftet att reducera risken för eventuella branschtrender 
samt för att erhålla information från oberoende källor23. I övrigt har urvalet varit 
slumpmässigt eftersom vi inte har haft tillgång till information om hur många företag som gått 
med vinst och förlust de senaste tio åren eller sannolikheterna för att dessa företag ska bli 
utvalda i en totalundersökning. Efter en översiktlig genomgång av ett flertal företag och dess 
årsredovisningar visade sig följande tre vara lämpliga undersökningsobjekt: Ericsson, Skandia 
och Mandator.      
 
Vid urvalet av vilka företag som skulle behandlas gjordes ett stickprov, vilket innebär att ett 
visst antal observationer görs för att representera en hel population. I detta fall har urvalet 
varit ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att de utvalda undersökningsobjekten inte 
representerar ett snitt för sannolikheten för att just dessa företag skulle väljas ut i en 
totalundersökning.24   
 
 
2.3.2. Årsredovisningar och textavsnitt 
 
Från de tre företagen valdes årsredovisningar ut från fyra år varav två vinstår och två 
förlustår. Motiven till antalet undersökningsår är att förstärka trovärdigheten i resultatet men 
samtidigt begränsa uppsatsen till en rimlig omfattning. Den del av undersökningen som utgörs 
av en enkätundersökning stödjer sig dock endast på ett vinst respektive förlustår per företag, i 
syfte att begränsa omfattningen och därav öka viljan till att deltaga. 
 
Ur dessa årsredovisningar valdes tre fristående textavsnitt25 respektive ett för 
enkätundersökningen. I samtliga redovisningshandlingar undersöktes Vd:s ord, 
Förvaltningsberättelsen samt en slumpmässigt vald text. Beträffande enkätundersökningen 
valdes en text ur Vd:s ord. Sammanlagd undersöktes därmed 42 textavsnitt för de tre 
företagen. 
 
Avsnittet Vd:s ord valdes eftersom det generellt sett är det mest lästa och granskade inom det 
aktuella forskningsområdet. Det kan antas att företagsledningen därmed tenderar att fokusera 
extra mycket på innehållet av detta avsnitt.26 Ytterligare motiv till val av undersökningstext är 
att försöka få en helhetsbild av respektive årsredovisning genom att göra urval från början, 

                                                 
23 Wallén, G (1996)  
24 Eliasson, A (2006) 
25 Courtis, John, K. (1998) 
26 Ibid. 
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mitten och i slutet. För respektive årsredovisning användes dessutom såväl svenska som 
engelska upplagor, eftersom två av de använda modellerna endast är applicerbara på 
engelskspråkiga texter. 
 
 
2.3.3. Teoretiska modeller 
 
För att öka tillförlitligheten och reducera risken för extraordinära utfall användes flera 
modeller. Utbudet av väl etablerade modeller inom problemområdet är dock begränsat och 
därav valde vi de som vunnit störst acceptans inom redovisningsområdet, nämligen CLOZE-
modellen, Flesch index, Fog index och Lix index. Lix index är dessutom den enda som är 
anpassad till det svenska språket och det föll sig därmed naturligt att använda den.27  
 
 
2.3.4. Målgrupp för enkätundersökning 
 
Enkätens omfattning är mycket engagemang- och tidskrävande och målgruppen för 
undersökningen valdes därav inom vår bekantskap och omgivning. Dessa personer har i sin 
tur även hjälpt till i själva spridningen av enkäten, till exempel genom att dela ut enkäten på 
arbetsplats och liknande. Omfattningen av undersökningen begränsades i takt med viljan att 
deltaga. Vi anser att detta sätt varit den enda möjligheten att få undersökningspersoner att 
genomföra enkäten. Dessutom har tillgången på vilka och hur många som läser 
årsredovisningarna varit begränsad. Vidare har utgångspunkten varit att vem som helst kan 
äga aktier i Sverige idag, med reservation för att de tillhör den vuxna befolkningen.  
 
Även detta urval är således ett icke-sannolikhetsurval och är ett så kallat snöbollsurval. 
Snöbollsurvalet innebär att en undersökning delas ut tills dess att deltagandeintresse avtar28. 
Tidigare undersökningar av liknande problem med samma angreppsmetod har använt ett urval 
på 18 undersökningspersoner.29 Då denna undersökning är alltför tidskrävande och intresset 
för att delta var mindre än väntat användes ett likvärdigt antal undersökningspersoner. Urvalet 
begränsades slutligen till 24 undersökningspersoner, vilket vi anser tillräckligt då momentet 
utgör en del av hela undersökningen.  
 
 
2.3.5. Resultatberäkning 
 
Då intentionen med undersökningen är att undersöka textens svårighetsgrad för vinstår 
respektive förlustår, men samtidigt undersöka delar i årsredovisningarna har vi använt 
medelvärden vid resultatberäkningen30. Syftet är att erhålla ett enda värde per årsredovisning 
och modell som sedan kan jämföras mellan vinst- respektive förlustår samt sinsemellan. Vi 
har även beräknat standardavvikelsen för respektive årsredovisning, vilken visar spridningen 
av de tre avsnittens resultat31. Detta för att ge läsaren möjlighet att reflektera över hur väl 
medelvärdet överensstämmer med resultaten för respektive avsnitt. Undersökningen kommer 
dock inte att behandla standardavvikelsen närmare. 

                                                 
27 Jones, J. Michael.& Shoemaker & A. Paul (1994) 
28 Eliasson, A (2006)  
29 Smith, M. & Taffler, R. (1992) 
30 Aczel, A.D (1999)  
31 Ibid. 
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2.4. En texts svårighetsgrad 
 
Utifrån denna undersöknings problemformulering krävs inledande ett klargörande på vad som 
utgör ett mått på en texts svårighetsgrad. Svaret är inte oproblematiserat då det finns många 
angreppsmetoder och synsätt. Vid tidigare undersökningar av sambandet mellan 
årsredovisningarnas svårighetsgrad och andra variabler har dock begreppen ”läsbarhet” och 
”läsförståelse” varit vanligt förekommande.32 Båda begreppen utgör ett mått på en texts 
svårighetsgrad men definieras svårighetsgraden utifrån olika faktorer. Läsbarhet menar att en 
svår text generellt utgörs av många stavelser och långa meningar medan läsförståelsen menar 
att en svår text innehåller en för läsaren större mängd obekanta ord.  

 
Eftersom läsbarhet och läsförståelse analyserar svårighetsgraden av en texts utifrån olika 
faktorer, kommer vi i denna granskning att använda en kombination av de båda. Vi anser att 
en kombination av de båda begreppen kompenserar varandras svagheter och därmed ger ett 
bättre mått av en texts svårighetsgrad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              FigFffFF  

 

2.5. Läsbarhet och läsförståelse 
 
Begreppet läsbarhet utgör inom redovisningsområdet ett strikt mått på svårighetsgraden av 
textens tekniska uppbyggnad, det vill säga ord- och meningslängd.33 En stor mängd kritik har 
dock riktats mot användandet av läsbarhet som ett mått på en texts svårighetsgrad. Kritiken 
grundar sig i att läsbarhetsanalysen bortser från faktorer som påverkar hur lätt eller svår 
läsaren uppfattar en text, såsom exempelvis budskap och syfte, textens helhet samt övriga 
omständigheter i själva lässituationen.34 Andra menar att de metoder, det vill säga de olika 
formler och beräkningssätt, som används för att fastställa läsbarhet inte är rättvisande eller 
tillförlitliga och att problematiken borde angripas på något annat sätt.35  
 

                                                 
32 Smith, M. & Taffler, R. (1992) 
33 Jones, M. (1996) 
34 Anderson, R.  & Davison, A. (1986) 
35 Backman, J. (1976) 

Svår text? 
 
 
”Läsbarhet” ”Läsförståelse” 
Textkomplexitet Bakgrund 
- antal stavelser - ämneskunskap 
- antal ord - ordigenkännelse 
- antal meningar - mänskligt intresse 
              

              
Bättre mått på texters 

svårighetsgrad 
 

                     !? 
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Begreppet läsförståelse utgör ett mått på en texts svårighetsgrad utifrån hur väl en läsare 
förstår textens budskap och innebörd. Beträffande läsförståelse tas faktorer såsom logik och 
det mänskliga intresset med i beaktande men inte ord- och meningslängd.36 Även 
läsförståelseanalysen har fått kritik mot att vara ett rättvisande mått på svårighetsgraden i och 
med att undersökningstexterna tas ur sin helhet och sitt sammanhang. 37  
 
Andra faktorer som anses påverka läsarens uppfattning av ett textinnehåll utöver dessa båda 
begrepp är satslära, utseende, format, grafisk design och konceptets densitet.38  Gällande 
redovisningsområdet har det dock varit vanligt förekommande att svårighetsgraden i texter 
undersökts via läsbarhets- och läsförståelseanalyser.39 
 
 
2.5.1. Läsbarhetsmodeller 
 
Läsbarhetsmodellerna är i grunden baserade på komplexa fakta inom humanpsykologi, där 
den mänskliga hjärnans funktion har huvudrollen. När en läsare studerar en text är det inte det 
ord som just läses som ges fokus utan både syn och tanke fokuserar istället på efterföljande 
ord. En tillfällig bedömning av vad orden innebär skapas därmed. Den slutliga uppfattning av 
vad den lästa meningen egentligen betyder och innebär infinner sig vid en tydlig 
textavgränsning såsom styckesindelning, kolon eller en punkt. Enligt läsbarhetsteoretiker 
innebär det att ju längre en mening är desto större mentalt arbete krävs för läsaren.40 Läsaren 
uppfattar alltså texten som mer svårläst i takt med att den mentala ansträngningen ökar.  
 
En likartad beskrivning kan användas beträffande ord, det vill säga att ett ords komplexitet 
återfinns i eventuellt förekommande förstavelser och ändelser. När ett ord läses fokuserar 
tanke och syn främst på början och slutet av ordet. Även här formas en tillfällig bedömning av 
vad ordet betyder innan läsaren egentligen fokuserat på ordets alla bokstäver. Ord med många 
stavelser och eventuella förstavelser eller ändelser är således mer svårlästa än fåstaviga ord.41 
 
De läsbarhetsmodeller som behandlas i denna undersökning bygger alla på komponenter inom 
två huvudvariabler, nämligen ord- och meningslängd. Ordlängden mäter tiden det tar för 
läsaren att känna igen ordet medan meningslängden är relaterad till minnets omfång, det vill 
säga förmågan att komma ihåg det nyss lästa.42 Modellerna uttrycks via en matematisk 
formel, vilka förutom komponenter från huvudvariablerna, även kan innehålla en eller flera så 
kallade korrelationskoefficienter. Dessa uttrycker hur väl de beräknade värdena 
överensstämmer med referensmetodens värden och balanserar därmed 
beräkningskomponenterna för att kunna användas i respektive modell. Det förekommer även 
så kallade konstanter som utgör fasta värden. Både korrelationskoefficienterna och 
konstanterna är framtagna med hjälp av matematiska beräkningar, observationer och 
testlektioner vid utvecklingsfasen av lärbarhetsmodeller.43  
 

                                                 
36 Courtis, John, K. (1998) 
37 Anderson, R.  & Davison, A. (1986) 
38 Courtis, John, K. (1998) 
39 Smith, M. & Taffler, R. (1992) 
40 Courtis, John, K. (1995) 
41 www.mang.canterbury.ac.nz/courseinfo/AcademicWriting/Flesch.htm, 2004.05.05 
42 Courtis, John, K. (1995) 
43 www.lysator.liu.se, 2005.04.09 
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Det finns ett stort antal användbara modeller för att undersöka läsbarhet i texter. Inom 
redovisningsområdet har dock ett snävare urval visat sig lämpliga. Bland dessa är Flesch 
index, Lix index samt Fog index de mest framträdande.44 
 
 
2.5.1.1. Flesch index 
 
Fleschformeln är endast användbar på engelskspråkiga texter. Grunden för modellen lades 
under tidigt 1940-tal av Rudolf Flesch. Dess komponenter är genomsnittlig meningslängd och 
ordlängd samt en konstant och två korrelationskoefficienter. Komponenterna förhåller sig 
som följande: 
  

 
Flesch = 206.835 – ((S ×××× 1.015) +(W ×××× 84.6)) 

 
S = genomsnittliga antal ord per mening 
W = genomsnittliga antal stavelser per ord  
206.835 är en konstant samt 1.015 och 84.6 är korrelationskoefficienter. 
 
Formeln resulterar i ett numeriskt tal mellan 0 och 100 vilket anger svårighetsgraden i den 
undersökta texten. 100 tyder på att den undersökta texten har en mycket låg svårighetsgrad 
medan 0 innebär en mycket hög svårighetsgrad. 
 
Undersökningsmaterialet utgörs av ett textavsnitt med en omfattning på maximalt omkring 
100 ord, eftersom en större textmassa begränsar användbarheten och försvårar 
undersökningen.45 Vid tillämpningen beaktas ej titlar, rubriker, underrubriker, signaturer, 
datum med mera. Nedan följer en ingående stegvis tillämpningsmall för Fleshformeln.46 
 

I. Inledande räknas samtliga ord i undersökningstexten. Förkortningar och 
sammandragningar såsom wouldn’t, sammansatta ord såsom full-lenght, 
symboler såsom &, siffror samt kombinationer av symboler och siffror såsom 
18 %, räknas som ett ord. 

 
II. I det andra steget räknas antal stavelser i undersökningstexten. Förkortningar, 

siffror, symboler och kombinationer av de två sistnämnda räknas som en 
stavelse. Om ett ord kan uttalas på fler än ett sätt skall det uttal med minst antal 
stavelser beaktas.  

 
III. Därefter räknas antalet meningar i texten, där en mening omfattas av en 

ordföljd som avslutas med punkt, kolon, semikolon, frågetecken eller ett 
utropstecken. Kommatecken, kolon, semikolon eller versaler som befinner sig 
inom en mening skall inte tas i beaktning. 

 
IV. Det totala antalet stavelser divideras därefter med textens totala antal ord.(W) 

 
V. Det totala antalet ord divideras med antalet meningar i texten.(S) 

                                                 
44 Smith, M. & Taffler, R. (1992) 
45 Courtis, John, K. (1995) 
46 www.mang.canterbury.ac.nz/courseinfo/AcademicWriting/Flesch.htm, 2004.05.05 
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VI. Slutligen beräknas textens svårighetsgrad via Fleschformeln. Detta kan 

genomföras på två olika sätt, nämligen antingen genom att applicera resultaten 
från steg IV och V i tidigare nämnda ekvation eller använda den figur som 
nedan presenteras. Tillämpas sistnämnda sätt skall den högra axeln förbindas 
med den vänstra genom en rak linje. Läsbarhetsvärdet uttrycks av det värde 
som befinner sig där den raka linjen korsar den mittersta axeln.  

 

 
 

 
 

          Modifierad Flesch läsbarhetsschema47 
  

 
Vardaglig engelska bör erhålla ett läsbarhetsvärde på minst 60. Läsbarhetsvärdena 
representerar vilken utbildningsnivå som läsaren bör ha för att kunna läsa texten utan 
svårighet. Resultaten delas in på följande sätt. 48 

                                                 
47 www.mang.canterbury.ac.nz/courseinfo/AcademicWriting/Flesch.htm, 2004.05.05 
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2.5.1.2. Lix index 
 
Lixmodellen är applicerbar på fem olika språk, varav ett av dem är svenska.49 Som tidigare 
nämnts är modellen den enda generellt accepterade för att undersöka läsbarheten i svenska 
texter. Lixmodellen består endast av två komponenter, nämligen det genomsnittliga antalet 
ord per mening samt den procentuella andelen ord innehållande minst sju bokstäver. 
Sambandet mellan de båda förhåller sig som följande:50  
 

Lix = S + W 
 
S = Genomsnittligt antal ord per mening 
W = Procentuella andelen ord innehållande minst sju bokstäver 
 
Undersökningstexten bör innefatta åtminstone 100 ord för att resultatet skall vara 
tillförlitligt.51 Omfattar undersökningen flera texter bör varje textavsnitt vara storleksmässigt 
likartad, behandla samma ämne och ha ett närliggande syfte som övriga avsnitt. Lixvärdet 
erhålles genom att:52 
 

I. Inledningsvis räknas det totala antal ord där rubriker och underrubriker ej 
beaktas, eftersom dessa inte utgör fullständiga meningar. Undersökningstexten 
skall avslutas med en fullständig mening det vill säga med efterföljande punkt. 
Förkortningar och numeriska tal läses och behandlas som de uttalas. 

 
II. Det totala antalet ord divideras därefter med det totala antalet meningar texten 

innehåller. 
 

III. Vidare räknas ord som består av minst sju bokstäver, vilka därefter divideras 
med textens totala antal ord. Resultatet multipliceras därefter med 100 för att 
erhålla den procentuella andelen ord bestående av minst sju bokstäver. 

 
IV. Slutligen summeras resultaten från steg II och III, vilket resulterar i den 

svårighetsgrad som texten har enligt Lix index.  
 
 
Det erhållna resultatet kan därmed jämföras med nedanstående tabell.53  
                                                                                                                                                         
48 www.mang.canterbury.ac.nz/courseinfo/AcademicWriting/Flesch.htm, 2004.05.05 
49 Courtis, John, K. (1995) 
50 Ibid. 
51  www.members01.chello.se/rks/lix.html, 2004.05.06  
52  Ibid. 
53 www.members01.chello.se/rks/lix.html, 2004.05.06 

Resultat  Utbildningsnivå 
90 – 100  femte klass 
80 – 90  sjätte klass 
70 – 80  sjunde klass 
60 – 70  åttonde och nionde klass 
50 – 60   gymnasienivå 
30 – 50  högskole-/universitetsnivå 
0 – 30  examina från högskola eller universitet 
 



     15 

 
 
 
 
 
 
 
2.5.1.3. Fog Index 
 
Upphovsmannen till Fog index är Robert Gunning och modellen är liksom Flesch index 
endast applicerbar på engelska texter.54 Modellen baseras på variablerna genomsnittligt antal 
ord per mening samt den procentuella andelen ord innehållande tre eller fler stavelser. 
Sambandet mellan de båda variablerna uttrycks genom ekvationen:55 
 

Fog = 0.4 ×××× (WDS/SEN + PSW)  
 
WDS = det totala antalet ord 
SEN = det totala antalet meningar 
PSW = den procentuella andelen ord med tre eller fler stavelser 
0.4 utgör en korrelationskoefficient. 
 
Även vid användningen av Fogmodellen bör undersökningstexten omfatta cirka 100 ord. 
Nedan följer en tillämpningsmall vid användningen av Fog.56 
 

I. Liksom i tidigare behandlade läsbarhetsmodeller inleds undersökningen med 
att räkna det totala antalet ord i den utvalda texten. 

 
II. Vidare räknas det totala antalet meningar i texten. 

 
III. Därefter räknas antal ord som innehar tre eller fler stavelser, det vill säga 

”svåra ord” med vissa undantag. Namn på personer och platser beaktas inte 
vid detta steg av undersökningen. Vidare räknas inte sammansatta ord vars 
uppbyggnad består av flera enstaviga ord såsom ”up-to-date”, eftersom dessa 
ord uppfattas just som en sammansättning av korta och lätta ord. Ord vars 
tredje stavelse representeras av ändelserna ”-es”, ”-ing” eller ”-ed” bortses 
också från, då ändelserna i sig inte försvårar uppfattningen av det aktuella 
ordet. Slutligen skall akronymer inte räknas som ett svårt ord, eftersom dessa 
anses vara igenkännbara för läsaren, såsom exempel IFRS som är en 
förkortning av International Financial Reporting Standards.57   

 
IV. I detta steg beräknas den genomsnittliga meningslängden genom att det totala 

antalet ord divideras med det totala antalet meningar. 
 

                                                 
54 www.sharedlearning.org.uk/fog_index.htm, 2004.05.06 
55 Jones, J. Michael & Shoemaker, A. Paul. (1994) 
56 www.fpd.finop.umn.edu/groups/ppd/documents/information/writing_tips.cfm, 2004.05.06 
57 www.sharedlearning.org.uk/fog_index.htm, 2004.05.06 

Resultat Svårighetsgrad  Exempel 
20-30 Mycket lätt  Barn- och ungdomsböcker 
30-35 Lätt  Populärtidning 
35-50 Medelsvår  Morgontidning 
50-55 Svår  Officiella tidskrifter 
55- Mycket svår  Kanslisvenska 
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V. Vidare divideras antalet svåra ord med det totala antalet ord och därefter 
multiplicera kvoten med 100, för att därigenom erhålla den procentuella 
andelen svåra ord.  

 
VI. Den genomsnittliga meningslängden adderas sedan med den procentuella 

andelen svåra ord, varav summan därefter multipliceras med den givna faktorn 
0.4. Produkten av detta ger graden av svårigheten i den undersökta texten. 

 
Fog index tar fasta på utbildningsnivå och resultatet uttrycker således de antal utbildningsår 
som läsaren bör genomgå för att utan svårighet kunna läsa den undersökta texten. En idealisk 
text för att nå ut till majoriteten av den vuxna populationen bör ha ett Fogvärde på minst 10. 
Överstiger värdet 15 kan den undersökta texten generellt anses vara mycket svår att läsa. 58   
 
 
 
 
 
 
 

 
Modifierad utbildningsindelning av Fog59 

 
 
2.5.2. Läsförståelsemodeller 
 
Forskning inom läsförståelse har genomgått stora förändringar under dess livstid. Från början 
gjordes inga skillnader mellan läsförståelse och läsbarhet vilket innebar att deras utformning 
grundades på samma faktorer, det vill säga ord- och meningslängd. 60 
Läsförståelseforskningen tog dock under 70-talet en egen väg i och med en stor mängd kritik 
mot att vara ett mått på hur väl en läsare förstår en text. Missnöjet riktade sig mot att 
läsförståelseforskningen var alltför sekvensorienterad, inflexibel och inte tillät samspel mellan 
ordindentifikation och ordförståelse.61  
 
Numera är läsarens bakgrundskunskap den mest grundläggande variabeln vid beräkning av 
läsförståelse. Det har visat sig att olika individer tolkar en och samma text på olika sätt 
beroende av deras bakgrund. En läsare som exponerats för ett ord i ett visst sammanhang vid 
ett flertal gånger har lättare att förstå dess innebörd. Antingen förväntar sig läsaren ett visst 
ord eller viss mening eller så får läsaren en association i och med den på pappret tryckta 
bokstaven.62  
 
God läsförståelse innebär att läsaren utan svårighet kan identifiera ordet och placera det i ett 
sammanhang och således förstår dess innebörd. En dålig läsförståelse innebär däremot att 
läsaren inte kan identifiera ordet eller dess sammanhang, och därav inte lätteligen kan förstå 
innebörden av den lästa texten. En läsare med god läsförståelse fokuserar övervägande på att 
få ordets rätta betydelse i dess sammanhang medan en läsare med dålig läsförståelse 

                                                 
58 www.sharedlearning.org.uk/fog_index.htm, 2004.05.06 
59 Ibid. (Fog-indelning i svenska utbildningsår) 
60 Durkin, D (1979)  
61 Rayner, R & Polletsek, A (1989)  
62 Anderson, Reynolds, Schallert & Goetz (1977) 

Fogvärde:  Utbildningsnivå: 
≤ 9 grundskolenivå 
9 – 12 gymnasienivå 
>12 högskole-/universitetsnivå 
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anstränger sig på att både identifiera ett ord samt att försöka förstå dess innebörd i 
sammanhanget.63 
  
Beträffande modeller för läsförståelse av en text är utbudet betydligt snävare än vid 
läsbarhetsundersökningar. Det finns endast ett fåtal användbara vid läsförståelsestudier där 
den mest vedertagna är den så kallade CLOZE-modellen.  
 
 
2.5.2.1.  CLOZE index 
 
CLOZE index som är beroende av faktorerna text och dess handling konstruerades av W.L. 
Taylor år 1953. Modellen har använts av forskare på redovisningsområdet för att analysera 
årsredovisningarnas innehåll.64 
 
Vid användningen av modellen förvanskas den undersökta texten genom att vart x: te ord 
ersätts med ett blankstreck. Oberoende av undersökningsämne har det för att uppnå ett 
optimalt resultat visat sig vara att rekommendera vart femte ord. Läsförståelsen undersöks 
genom att läsaren försöker förutse de saknade orden utifrån den övriga texten. Det ifyllda 
ordet måste vara exakt det ord som raderats för att anses vara korrekt. Den totala 
undersökningstextens minimala omfattning bör vara cirka 150 ord, vilket ger cirka 30-50 
raderade ord.65 De raderade orden skall inte vara namn på personer, platser eller produkter, 
färger eller siffror, då dessa omöjligen kan förutses av läsaren.66  
 
Antalet korrekta svar divideras med det totala antalet raderade ord vilket ger den procentuella 
andelen rätt. En väl anpassad text för sin målgrupp bör ha en procentuell andel korrekta svar 
mellan 40-60 procent67. En annan jämförelse som genomförts i samband med en 
undersökning är.68 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Alternativa metoder för beräkning av svårighetsgraden i en text 
 
Läsbarhets- och läsförståelseanalyser är endast två av flera metoder för att beräkna 
svårighetsgraden av texter. Det finns flera alternativ till läsbarhet och läsförståelse, vilka 
generellt är mer avancerade och svårtillämpade, i och med mer svårberäknade variabler. 
Samtliga nedan presenterade metoder är endast applicerbara på engelskspråkiga texter69. 
                                                 
63 Reynolds, Shepard, Lapan, Kreek & Goetz (1999) 
64 Smith, M. & Taffler, R. (1992) 
65 Ibid. 
66 www.trainingpost.org/1-2-inst.htm, 2004.05.07  
67 Ibid. 
68 Smith, M. & Taffler, R. (1992) 
69  www.lysator.liu.se/~mace/skriv/laesbarhet.html, 2007.02.11 

Andel rätt svar (%) Svårighetsgrad 
< 45  Svår text 
45-52  Medelsvår text 
>52  Lätt text 
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En metod är att mäta hur svåra substantiven i en text är, där substantiven tilldeltas en siffra 
mellan 1-8 enligt en redan utformad lista (NZCER-listan). De ord som inte finns med på listan 
tilldelas siffran 9. Svårighetsgraden beräknas via en formel för den genomsnittliga 
substantivfrekvensen. 70 
 
Så kallade språkprofiler mäter textens svårighetsgrad utifrån en rad faktorer såsom 
meningslängd, andel enstaviga ord, andel flerstaviga ord, ovanliga ord, andel krångliga ord 
med fler. Varje enskild faktor i den undersökta texten erhåller ett värde som motsvarar en 
årskurs.71   
 
Svårighetsgraden i en text kan även mätas utifrån olika faktorer som har sin utgångspunkt i 
skribentens språkliga stil, där tre graderingar görs i form av mjuk, hård och dämpad. Även i 
denna metod erhåller de olika faktorerna varsitt värde som kan balanseras gentemot 
varandra.72 
 
Flera forskare har gjort försök att mäta en texts svårighetsgrad genom att beräkna 
sammanhanget i en text, det vill säga bindningarna mellan meningar och mellan stycken. 
Sammanhangsbindningarna beaktas utifrån fem klasser; referens, lexikal, konjunktion, ellips 
och ersättning.73 
 
 
 
2.7. Validitet och reliabilitet 
 
I samband med en undersökning är det viktigt att kontinuerligt och kritiskt granska 
undersökningsmaterialet för att på så sätt reducera risken för feltolkningar och brister.74 
Validiteten ger ett mått på huruvida det som undersöks är relevant för vad som avses att 
undersökas. Reliabiliteten mäter hur tillförlitlig det insamlade undersökningsunderlaget är.75  
För att erhålla en hög validitet skall utfallet av aktuell undersökning kunna jämföras med 
tidigare undersökningars utfall med samma problemområde.76 Beträffande reliabiliteten skall 
underlaget till en undersökning inhämtas från oberoende och flera olika källor.77 Viktigt 
beträffande de båda är att använda problemformulering och syfte som utgångspunkt.78 
 
Då tidigare utformade modeller använts i denna undersökning erhålls resultat som kan ställas 
i relation till utfallen av tidigare gjorda undersökningar. Det kan dock inte uteslutas att vårt 
undersökningsproblem eventuellt kan angripas med andra metoder än de som använts. Vidare 
är vårt undersökningsproblem relativt outforskat och därav är informationen om olika 
metoder begränsad. Därmed kan validiteten i vår undersökning ifrågasättas. Beträffande 
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reliabiliteten återfinns brister i vår undersökning eftersom antalet undersökta årsredovisningar 
har en alltför ringa omfattning.  
 
 
 
2.8. Fallgropar 
 
Övriga fallgropar som påverkar utfallet av undersökningens resultat är bland annat att inte 
hela årsredovisningshandlingarna undersökts, utan endast utvalda delar som fått representera 
helheten. Vidare har inte exakt motsvarande textavsnitt i respektive årsredovisning 
undersökts, vilket kan medföra en osäkerhet i jämförandet mellan de olika 
årsredovisningarna. Liknande kan tänkas att jämförbarheten även kan brista då de olika 
företagen inte gått med likvärdiga vinster och förluster. Ytterligare en faktor som påverkar 
resultatet är att engelskspråkiga upplagor av svenska företags årsredovisningar har använts 
vid två av läsbarhetsmodellerna. Verkligheten kanske är den att svenska intressenter hellre 
läser svenskspråkiga årsredovisningar. Vidare återfinns en brist i att en av årsredovisningarna 
inte fanns i engelskspråkig upplaga. I samband med beräkningar har avrundningar och 
medelvärden använts, vilket kan ha påverkat resultatens statistiska korrekthet. Slutligen bör 
nämnas att utfallet av gjorda läsförståelseundersökning kan ha påverkats av 
undersökningspersonernas bakgrund, utbildning och intresse, vilket vi valt att inte ta hänsyn 
till. 
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. Företagspresentation 
 
I detta kapitel följer en kortfattad presentation av de tre valda företagen.  
 
 
 
3.1. Skandia 
 
Skandia är ett företag som bedriver verksamhet inom affärsområdet 
försäkringar. Bolaget bildades år 1855 och introducerades på 
Stockholmsbörsen år 1863. Verksamheten har sedan dess expanderat 
och bedrivs numera i 20 länder, varav huvudmarknaderna utgörs av 
Storbritannien och Sverige. Skandia erbjuder kvalitetsprodukter för 
långsiktigt sparande och har ett mycket kundanpassat utbud. Bolaget 
är en av de ledande på den internationella marknaden.79 
 
Skandias affärsidé är att ur ett långsiktigt perspektiv erbjuda produkter och tjänster som 
tillgodoser kundernas skiftande sparbehov i olika skeden av livet och den ekonomiska 
konjunkturen. Skandia syftar till att ge sina kunder möjlighet till livslång ekonomisk trygghet 
och handlingsfrihet.80  
 
Företagets mål är att vara den ledande leverantören av lösningar för långsiktigt sparande på de 
marknader där koncernen verkar både rent lönsamhets- och marknadsmässigt. Vidare har 
Skandia intentionen att bli kvalitetsmässigt ledande inom lösningar och innovationsförmåga 
av produkter och tjänster relaterade till företagets verksamhetsområde.81 
 
 
 
3.2. Ericsson 
 
Grunden för Ericssons verksamhet lades år 1876 av mekanikern Lars 
Magnus Ericsson och dennes kollega Carl Johan Andersson. Ericssons 
verksamhet i modern tid tar fokus på kommunikationssystem inom 
både fast och mobil telefoni där stor vikt läggs på teknikutveckling.82  
 
Företagets övergripande mål är att vara en global ledare i att 
tillhandahålla kommunikationslösningar. Vidare strävar företaget efter 
att vara den primära innovatören inom branschen och driva 
utvecklingen av tekniskt avancerade kommunikationsmedel.83 
 
Under de senaste åren har företaget genomfört omstruktureringar och satsat mer tid, kraft och 
kapital på de mest värdefulla tjänsterna och produkterna.84 Trots dessa omstruktureringar 
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strävar Ericsson efter att upprätthålla dess verksamhetsmål genom att producera och leverera 
nya produkter enligt plan samt att stärka sin ledarposition inom mobilsystemsområdet. 85   
 
 
 
3.3. Mandator 
 
Mandator har en verksamhetshistoria som sträcker sig tillbaka till 
1960-talet. Under år 2000 fusionerade företaget med Cell Network 
vilket även blev det namn som företaget agerade under en viss 
tidsperiod. Det tidigare namnet Mandator återtogs dock senare. 
Företaget är verksamt inom IT-branschen och erbjuder tjänster inom 
fyra tjänsteområden, nämligen systemintegration, affärsutveckling, 
interaktiv kommunikation samt konvergens. Mandatorkoncernen har 
medarbetare i fem länder, nämligen Sverige, Danmark, Finland, 
Estland och Storbritannien.86  
 
Mandators kunder återfinns främst inom områden som offentlig sektor, telekombranschen, 
fordonsindustrin, läkemedelsbranschen samt detaljhandeln. Exempel på några viktiga kunder 
är AstraZeneca, Ericsson, General Electric, ICA, Sveriges kommuner, Tele2, Vodafone samt 
Volvo.87 
 
Mandators övergripande mål är att vara en av de tre högst rankade företagen då en kund väljer 
en partner inom IT.88 
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4. Teori 
 
Kapitel fyra presenterar den teoretiska ansatsen för undersökningen.  
 
 
 
4.1. Vad är redovisning? 
 
Redovisning som begrepp används i praktiken utan att ifrågasättas, men i likhet med andra 
ämnen är svaret på vad det egentligen är inte helt oproblematiskt. Det vi vet om redovisning 
är att den har en mycket viktig roll inom organisationer av varierande slag. Andra menar att 
redovisning historiskt sett haft en viktig roll i att även reformera och organisera samhället.89  
 
Inom revisionsyrket anses ofta redovisningen utgöra en objektiv, icke-vinstgivande, teknisk 
verksamhet som förklarar hur verkligheten i företagen ser ut. Andra menar dock att 
redovisningen snarare är en subjektiv konstruktion av verkligheten och beskriver händelser 
utifrån ett enda och begränsat perspektiv. Redovisning är ett organisations- och 
samhällsfenomen som har flera olika  syften och användare.90  
 
 
 
4.2. Redovisningens utveckling 
 
Redovisning kan spåras tillbaka flera tusentals år och utgjorde från början rena 
minnesanteckningar över olika mindre komplicerade transaktioner. Redovisningens 
användbarhet har följt handelsmarknadens utveckling.91 Idagsläget har redovisningen två 
huvuduppgifter, där den ena betonar det gångna och den andra framtiden. Redovisningen skall 
dels visa hur ett företags ekonomiska utveckling varit under en period och dels ge information 
som ligger till grund för prognos och analys av framtiden. Den informationsgivande uppgiften 
med betoning på framtiden har ökat väsentligt i och med redovisningens utveckling.92  
 
Genom utvecklingen har redovisningen och dess syfte fått förklarats utifrån flera olika 
liknelser eller metaforer. Redovisningen som:93 
 

- Historiskt protokoll 
- Bild av existerande ekonomisk verklighet 
- Informationssystem 
- Vara 

 
Den äldsta synen på redovisning är att se den som ett historiskt protokoll. Metaforen 
fokuserar på att data blir nedtecknat säkert och tillförlitligt, vilket förutsätter objektivitet och 
verifierbarhet. I början på 1900-talet började redovisningen ses som en bild av den 
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existerande ekonomiska verkligheten av företag. Fokus lades på att balansräkningen skulle 
återspegla tillgångarnas verkliga värden, vilket ledde till forskning kring vad som utgör det 
verkliga värdet. Idag ses redovisningen som ett informationsverktyg och fokus läggs på 
kommunikationen till användarna. Informationen skall vara beskriven på ett sätt som 
användaren kan ta emot och förstå. En annan bild av hur redovisningen skall ses är att den är 
en vara som kan bytas ut och säljas på en marknad med efterfrågan och utbud. Metaforen 
används främst idag av amerikanska forskare. Synsättet auktualiserar behovet av reglering då 
redovisningen skall publiceras till offentligheten.94      
 
Det finns två ytterligare metaforer för redovisning. Redovisning som: 
 

- Språk 
- Förhanslingssystem eller kontrakt 

 
Metaforen som innebär att redovisning ses som ett språk menar att verkligheten förklaras via 
ord och begrepp. Begreppen skapas med syftet att uttrycka en bild av verkligheten genom 
abstrakta tankemässiga konstruktioner. Det sistnämnda synsättet av redovisning innebär att 
redovisning är ett förhandlingssystem och utgår ifrån att olika användare har olika intressen 
av redovisning. Då det råder oenighet kring vilket sätt att redovisa som är det bästa leder de 
olika gruppernas påverkan till förhandling och kompromiss. Redovisning är således resultatet 
av en gemensam lösning.95   
 
 
 
4.3. Redovisningsteoretiska perspektiv 
 
Det finns ett varierat utbud av teoretiska synsätt för redovisning. Vissa betonar hur 
redovisningen är medan andra hur den bör vara. Nedan presenteras några av de teoretiska 
perspektiven, vilka flera står i direkt konflikt med varandra.96  
 
 
4.3.1.  Antropologiska perspektivet (the anthropological approach) 
 
Det antropologiska perspektivet representerar det inledande skedet av redovisningsteorin. 
Perspektivet angriper redovisningsproblematiken primärt utifrån språkliga aspekter. I 
dagsläget fokuserar synsättet på beteenden och förändringar inom redovisningspraxis.97 
 
Inom perspektivet uttalas att redovisningsteori skall genomgå olika faser, där både teoretiker 
och verksamma inom redovisningsområdet har sina roller. Den huvudsakliga innebörden av 
faserna innefattar dokumentation och systematisering av existerande redovisningspraxis och -
process. Utifrån det skall redovisningen utarbetas för att uppnå ett för teoretiker och 
redovisningsverksamma gemensamt mål.98   
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Att redovisa medför skyldigheter och enligt det antropologiska perspektivet skall enbart 
information som inte kan manipuleras eller ifrågasättas av mottagaren presenteras. 
Redovisningen ses som en metod för att klarlägga händelser eller till viss del som en 
förteckning över hur effektivitet skall uppnås. 99  
 
Det antropologiska perspektivet anser att redovisningsteori främst skall beskriva redovisning i 
praxis men innebär även att till viss del förklara hur redovisningen bör vara. Med andra ord är 
perspektivet främst deskriptivt men även normativt.100 
 
 
4.3.2. Inkomstperspektivet (the true income approach) 
 
Inkomstperspektivet anser att redovisningsteorins uppgift är att konstruera ett logiskt och 
sammanhängande system för att mäta verkliga värden och föreskriver hur redovisningen bör 
vara. Medan det antropologiska perspektivet främst är deskriptivt är inkomstperspektivet 
därmed uteslutande normativt.101  
 
Grunden för perspektivet är att samtliga historiska kostnader skall redovisas i mått som 
överenstämmer med de verkliga värdena för tillgångar, kostnader och så vidare. Det finns 
flera olika teoretiska angreppsätt för hur värderingen till det verkliga värdet skall beräknas.102 
 
Redovisningens huvudsakliga funktion är enligt inkomstperspektivet att framställa och 
presentera objektiva värden som ett mått på rikedom. I och med att värdena skall 
överensstämma eller befinna sig i närheten av de faktiska värdena är de av intresse och 
relevans för samtliga olika ändamål och syften. 103  
 
   
4.3.3. Beslutsmodellen (the desision model approach) 
 
Till skillnad mot inkomstperspektivet anses beslutsmodellen att det är nödvändigt med olika 
information om samma ämne beroende av vilket slags beslut som skall fattas. Begreppet 
kostnad bottnar således i ett syfte eller ändamål och inte i verkliga värden. Värdet av en 
kostnad är därmed beroende av vilka olika alternativ som finns att tillstå. I och med att 
redovisningen inte kan framföra all nödvändig data för samtliga alternativ vid olika slags 
beslut kan den inte ge ett objektiv mått.  Redovisningen skall istället ses som en databank för 
information.104  
 
Perspektivet fokuserar därmed på redovisning som ett informationssystem för beslutsfattande 
och inte på mottagarna av informationen. I likhet med det antropologiska perspektivet innebär 
även beslutsmodellen att redovisningen skall registrera infallna händelser dock med flera 
olika och inte förutbestämda syften.105 
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4.3.4. Marknadsperspektivet (the market approach) 
 
Marknadsperspektivet däremot fokuserar på mottagarna av redovisningsinformation och inte 
på informationen i sig. Perspektivet lägger betoning på aktiemarknaden och hur intressenterna 
reagerar på finansiella tillkännagivanden, främst från årsredovisningar. Marknadsperspektivet 
ser aktiemarknaden som en helhet och bortser därmed från individuella och subjektiva 
preferenser och reaktioner. 106 
 
Perspektivet grundar sig på teori om aktiemarknaden som innebär att all tillgänglig 
information om ett företag återspeglas i aktiepriset. Utifrån det förändras priset i takt med att 
ny information blir tillgänlig på marknaden. Synsättet handlar om att försöka mäta den 
retoriska styrkan hos uttalanden i samband med redovisning. Redovisning skall ses som en 
process som producerar siffror innehållande potentiell information. Även 
marknadsperspektivet strävar efter att utveckla och reformera redovisningen och är därmed 
uteslutande normativt.107 
 
 
4.3.5. Informationsekonomiperspektivet (the information economics approach) 
 
Enligt informationsekonomiperspektivet är redovisning ett informationsystem med syftet att 
bistå vid ekonomiska beslut där informationen i sig ses som en vara. Perspektivet skall ses 
som vägledning för redovisningens utveckling och är normativt.  
 
I likhet med det antropologiska perspektivet tar informationsekonomiperspektivet spåkliga 
aspekter i beaktning. Perspektivet strävar efter att förklara sambandet mellan språkliga inslag 
i redovisning och beteenden vid beslutsfattande.108 
 
 
4.3.6. Beteendevetenskapliga perspektivet (the behavioural approach) 
 
Det beteendevetenskapliga perspektivet undersöker hur redovisningens processer och 
rapporter påverkar det mänskliga beteendet. Till skillnad från tidigare perspektiv anser det 
beteendevetenskapliga att redovisning inte endast är en neutral informationskälla utan snarare 
är en invecklad interaktion mellan redovisning och mottagarnas beteende. 
 
Perspektivet anser att redovisning skall ses som ett verktyg för att föreskriva händelser genom 
att påverka beslutfattande. Därmed är även det beteendevetenskapliga perspektivet normativt. 
 
 

4.4. Informationskvalitativa egenskaper 
 
Utifrån användarnas informationsbehov har ett antal informationskvalitativa egenskaper för 
redovisningens utformning skapats.109 I det följande presenteras de som är relevanta för denna 
undersökning. 
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- Begriplighet 
- Relevans 
- Tillförlitlighet 

 
Med begriplighet menas att mottagaren eller läsaren skall kunna förstå innebörden i 
redovisningen. Förmågan att förstå innehållet kan bero på varierande förkunskaper,  vilket 
innebär att information inte skall uteslutas när vissa intressentgrupper inte kan tillgodogöra 
sig informationen.110 Redovisningsinformationen skall även vara relevant för att mottagaren 
skall kunna använda den till att fatta beslut. Med tillförlitlighet menas att 
redovisningsinformationen skall ge en korrekt bild av verkligheten. Innehållet skall vara 
neutralt, vilket innebär att redovisaren inte får välja att presentera informationen för att 
medvetet påverka beslut i viss riktning.111 
 
 
 
4.5. Redovisningens relationer 
 
Eftersom olika aktörer agerar med olika intressen på redovisningsområdet kan det uppstå 
konflikter. Redovisningsteorin beskriver sambanden och konflikterna mellan de olika 
aktörerna utifrån olika perspektiv. Då denna undersökning behandlar årsredovisningar som ett 
kommunikationsmedel mellan företagen och aktieägarna fokuseras aktieägarperspektivet.112  
 
Agentteorin fokuserar på relationer mellan olika aktörer bland annat på redovisningsområdet, 
nämligen agenter samt principaler. Agenten är den som blir anlitad av principalen för att 
utföra ett uppdrag åt denna. Förhållandet mellan dessa aktörer kan dock vara konfliktartade i 
och med att motsatta ekonomiska intressen uppstår. Enligt agentteorin är utgångspunkten att 
aktörerna är nyttomaximerande och rationella, vilket innebär att agenten försöker öka sin 
ekonomiska nytta på principalens bekostnad. Principalens möjligheter till att bevaka och 
kontrollera agentens agerande är dock begränsad och därmed uppstår en konflikt. Principalen 
anlitar en mellanman i syfte att öka principalens kontroll över hur väl agenten uppfyller sitt 
uppdrag. 113 
  
  
4.5.1. Aktieägarperspektivet  
 
I ett aktieägarperspektiv representeras principalen av aktieägarna och agenten av 
företagsledningen. Aktieägarna investerar kapital i företag och anlitar företagsledningen för 
att verka i deras ekonomiska intresse. Utifrån det investerade kapitalet förväntar sig 
aktieägarna att företagsledningen skall verka för att maximera vinsterna för dem. 
Företagsledningens intresse ligger dock i att attrahera så många nya aktieägare som möjligt 
samt att behålla befintliga, vilket leder till att ledningen tenderar att fokusera på egenvinning 
istället för att tillgodose aktieägarnas intresse. Aktieägarnas otillräckliga insyn i företaget 
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leder till att en konflikt uppstår mellan de båda aktörerna. Av denna anledning anlitas en 
revisor för att verka för en ökad insyn i företaget.114 
 
 
 
4.6. Kommunikation till aktieägarna 
 
Om det uppstår brister i aktieägarnas möjlighet till bevakning och kontroll av företagen 
inskränks möjligheten till att göra verkliga bedömningar av verksamheten. I och med detta 
leder vill och vågar investera inte längre investera sitt kapital i företagen.115 Eftersom 
aktieägarna befinner sig utanför företagets direkta verksamhet blir de beroende av företagens 
redovisningsskyldighet.116 En del av redovisningsskyldigheten innebär att årligen utge 
årsredovisningar till aktieägarna och övriga intressenter i syfte att ge underlag till 
investeringsbeslut. Årsredovisningen utgör ofta den enda och viktigaste informationskällan 
för många aktieägare117, där information om företagets affärshistoria, finansiella ställning 
samt förväntade utveckling presenteras118.   
 
En årsredovisning utgör ett formellt kommunikationsdokument innehållande information dels 
i monetära termer och dels i läsbar form i mer berättande delar. Den monetära informationen 
ges bland annat via resultat- och balansräkning, noter samt kassaflödesanalys medan de mer 
berättande delarna bland annat återfinns i förvaltningsberättelsen och Vd:s ord.119 Vissa 
menar att det viktigaste investeringsunderlaget i årsredovisningar utgörs av den monetära 
informationen eftersom den anses ha högst kredibilitet. Informationen utformas efter lag- och 
regelverk samt granskas av revisorer.120 Andra menar dock att den övriga informationen som 
ges via löpande text i årsredovisningarna är av högsta betydelse eftersom resultatet speglas på 
ett annat och mer lättolkat sätt än den monetära. Detta har lett till att företagens fokus på dessa 
delar har ökat.121 
 
 
 
4.7. Reglering 
 
Redovisningen av siffermaterial i företagens årsredovisningar omfattas av strikta regler och 
formkrav samt utsätts för en omfattande granskning av oberoende revisorer. De textmässiga 
delarna är av betydligt mer informell karaktär och reglering och granskning av dessa delar är 
mycket begränsad.122  
 
Det finns två grundläggande principer för extern redovisning, nämligen ”rättvisande bild” och 
”god redovisningssed”. Dessa principer omfattar årsredovisningar i sin helhet och därmed 
även de textmässiga delarna.  
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Enligt ÅRL 2 kap. 2§:123 
 

”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed” 

 
God redovisningssed föreligger då en representativ och kvalitativ krets av 
redovisningsskyldiga redovisar på samma grunder.124 Syftet med begreppet är att göra 
redovisningsnormerna mindre formella och mer flexibla.125  
 
Enligt ÅRL 2 kap. 3§:126 
 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet 
och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för 
att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om 
avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från 
normgivande organ, skall upplysningar om detta och om skälen för avvikelsen 
lämnas i en not.” 

 
Rättvisande bild innebär att redovisningen i möjligaste mån skall baseras på fakta, vara 
verifierbar och tillförlitlig. Den som inte skall vilseledas enligt rättvisande bild är användaren, 
det vill säga den som läser årsredovisningar. Därför skall årsredovisningen i sin helhet tas i 
beaktande eftersom hela årsredovisningen utgör ett investeringsunderlag. Begreppet kan dock, 
trots att företagsledningen redovisar enligt rättvisande bild, medföra ett vilseledande eftersom 
det finns möjlighet att välja vilken fakta som skall presenteras respektive förtigas.127  
 
En ytterligare för undersökningen mycket aktuell lagregel är om språk och form i 
årsredovisningar. 
 
Enligt ÅRL 2 kap. 5§:128 
 

”Årsredovisningen skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form”  
 
Både siffermaterialet och den kompletterande informationen  i årsredovisningar skall ge en 
rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat. Årsredovisningen skall förmedlas i 
”vanlig läsbar form”.129 
 
Redovisningsinformation skall vara användarvänlig och förstålig för samtliga som vill ta del 
av den. Även personer som inte har någon större kunskap inom redovisningsområdet skall ha 
möjlighet att förstå innehållet i årsredovisningarna.130    
    

                                                 
123 Sveriges Rikes Lag (2005) 
124 Falkman, P (2001)  
125

 Nilsson, S (2005) 
126

 Sveriges Rikes Lag (2005) 
127

 Artsberg, K (2003) 
128

 Sveriges Rikes Lag (2005) 
129 Falkman, P (2001)  
130 Falkman, P (2000)  
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4.8. Textmässiga delar i årsredovisningar 
 
Många aktieägare lägger största fokus på de textmässiga delarna i årsredovisningarna i och 
med att de ger en tydligare och mer lättolkad bild av företaget och dess verksamhet. Den 
största anledningen till detta är att majoriteten av de svenska aktieägarna inte besitter den 
kunskap eller utbildning som krävs för att lätteligen kunna relatera till siffermaterialet.131 
 
Företagsledningen vill tillgodose sitt egenintresse132 och använder årsredovisningen för att 
förmedla information om företaget i bästa dager.133 Då det inte finns några tydliga lagar och 
restriktioner för utformningen av de textmässiga delarna i årsredovisningarna ges 
företagsledningen utrymme till att påverka innehållet i denna riktning. En risk uppstår i att 
företagsledningen ges möjlighet till att försköna innehållet genom att dölja negativa händelser 
och framhäva positiva.134      
 
Det har visat sig att språket är ett verktyg för företagsledningen att tillgodose sitt egenintresse 
framför aktieägarnas135. Ett tekniskt svårt språkbruk begränsar möjligheten för ”gemene man” 
att ta till sig informationen och därmed göra en riktig investeringsbedömning136.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
131 www.solberg.se,  2007.01.28 
132 Artsberg, K (2003) 
133 www.solberg.se, 2007.01.28 
134 Stanton, P. & Stanton, J. (2002) 
135 Ibid. 
136 Falkman, P (2000)  
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5. Resultat av Läsbarhets- och Läsförståelsemodeller 
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av resultaten av läsbarhets- och 
läsförståelseundersökningarna fördelade på vinst- respektive förlustår. Fullständiga resultat 
och beräkningar presenteras i Bilaga I och II. 
 
 
 
5.1. Läsbarhet och läsförståelse i Skandias årsredovisningar 
 
 
5.1.1. Flesch index - Skandia 
 
Med Flesch index får Skandias 
årsredovisningar från vinståren ett 
genomsnittligt värde på 37.0 och ett 
motsvarande värde för förluståren på 
33.0.  
 
Båda värdena representerar högskole-/universitetsnivå och innehåller med andra ord ett språk 
som enligt Flesch index främst riktar sig mot personer som läser vid högskola eller 
universitet. Observationerna för de båda grupperna ger en relativt likvärdig standardsvvikelse 
och har således en likartad spridning mellan de olika undersökningsavsnitten. 
 
 
              Vinståren                         Förluståren 

83%

17%

Högskola/Univ
ersitet

Examina från
Högskola/Univ
ersitet

67%

33%
Högskola/Univ
ersitet

Examina från
Högskola/Univ
ersitet

 
Av vinstårens undersökningstexter från Skandias årsredovisningar erhöll 17 procent 
Fleschvärden som motsvarar examina från högskola eller universitet. De resterande 83 
procenten representerar pågående studier vid högskola eller universitet. Motsvarande värden 
för förlustårens årsredovisningar  resulterade i att 33 procent innebar examina från högskola 
eller universitet och resterande 67 procent innebar pågående studier vid högskola eller 
universitet. 
 
 
 
 
 

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinståren 37.0 5.5 
Förluståren 33.0 6.3 

 Kapitel 5 
- Resultat av Lärbarhets- och Läsförståelsemodeller - 
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5.1.2. Lix index - Skandia 
 
Med Lix index erhöll Skandias 
årsredovisningar från vinståren ett 
genomsnittligt värde på 53.3 medan 
motsvarande värde för förluståren är 
59.8. 
 
Av dessa två innebär vinstårens värde en svår text som kan liknas med en officiell tidskrift 
såsom ”Illustrerad Vetenskap” medan förlustårens medelvärde motsvarar en mycket svår text 
som kan liknas med kanslisvenska såsom exempelvis ”Sveriges Rikes Lag”. Även i detta fall 
har båda värdena nästintill lika stora standardavvikelser, vilket tyder på liknande spridning 
mellan de olika avsnitten för både vinstårens och förlustårens redovisningshandlingar. 

 
 

              Vinståren                                       Förluståren 

Av värdena från Skandias undersökta textavsnitt erhöll 50 procent gällande vinståren värden 
som motsvarar mycket svåra texter, 33 procent svåra texter och resterande 17 procent 
medelsvåra texter. Motsvarande värden för förlustårens årsredovisningar är hela 83 procent 
mycket svåra texter och resterande 17 procent medelsvåra texter.  
 
 
5.1.3. Fog index - Skandia 
 
Fog index ger Skandias 
årsredovisningar från vinståren ett 
genomsnittligt värde på 14.0 och 
förluståren 14.7. 
 
Värdena innebär att läsaren bör ha 14 
repektive 14.7 års utbildning för att kunna läsa redovisningarna utan svårigheter. Vinstårens 
Fogvärde representerar en utbildning motsvarande två år vid högskola eller universitet i 
svenska mått. Förlustårens medelvärde innebär en något längre utbildning vid högskola eller 
universitet. Standardavvikelsen gällande förluståren är dock relativt hög, eftersom det 
representerar utbildningsår, och påvisar en större spridning mellan förlustårens avsnitt än för 
vinstårens.     
 
 
 

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinståren 53.3 6.8 
Förluståren 59.8 6.7 

År:  Medelvärde:  Standardavvikelsen:      
 
Vinståren 14.0 1.3  
Förluståren 14.7 3.7 

17%

33%

50%

Medelsvår

Svår 

Mycket svår

17%

0%

83%

Medelsvår

Svår 

Mycket svår
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                Vinståren                                                                            Förluståren 

 
Av undersökningstexterna från vinstårens redovisningar riktades hela 83 procent till läsare 
med högskole-/universitetsutbildning medan resterande 17 procent krävde att läsaren hade 
gymnasieutbildning. Motsvarande andel för förluståren var lika stor beträffande högskole-
/universitetsutbildning, 83 procent, medan resterande 17 procent riktades mot läsare med 
grundskoleutbildning.  
 
 
5.1.4. CLOZE index - Skandia 
 
CLOZE index ger Skandias 
redovisningar genomsnittliga värden 
på 36.7 respektive 29.9. 
 
Båda värdena representerar enligt 
CLOZE index svåra texter. Med andra 
ord hade den genomsnittlige undersökningspersonen svårt att förstå innehållet i Skandias 
undersökningsavsnitt för både vinståret och förluståret. Av de två innebär förlustårets värde 
den högre svårighetsgraden. Standardavvikelsen för observationerna var förhållandevis hög 
och relativt likvärdig för både vinståret och förluståret, dock något högre för det senare. 
Spridningen mellan undersökningspersonernas resultat varierar därmed relativt mycket för 
båda grupperna.  
 
 
               Vinstår                         Förlustår  

70%
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13%

Svår text
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Lätt text

83%
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13%

Svår text
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Lätt text

 
Av samtliga undersökningspersoner erhöll 70 procent resultat som tyder på att texten i 
Skandias årsredovisning från vinståret är svår att förstå, 17 procent medelsvår och resterande 

0% 17%

83%

Grundskola

Gymnasium

Högskola/Univ

ersitet

17%

0%

83%

Grundskola

Gymnasium

Högskola/Univ

ersitet

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinstår 36.6 13.3  
Förlustår 29.9 16.7  



     33 

13 procent lätt att förstå. Motsvarande andelar för förlustårens redovisningar resulterade i att 
83 procent erhöll värden som innebär svår text, 4 procent medelsvår och resterande 13 
procent lätt text.  
 
 
 
5.2. Läsbarhet och läsförståelse i Ericssons årsredovisningar  
 
 
5.2.1. Flesch index - Ericsson 
 
Med Flesch index erhöll Ericssons 
årsredovisningar ett medelvärde på 
45.3 för vinståren och ett motsvarande 
värde 26.2 för förluståren. 
 
Vinstårens värde representerar en text 
som riktar sig mot personer som läser vid högskola eller universitet. Förlustårens värde 
motsvarar en svårare text och kräver en examina från högskola eller universitet för att enligt 
Flesch index kunna läsas utan svårighet. Spridningen inom grupperna vinst respektive förlust 
är relativt stor då de båda har standardavvikelser som kan betecknas stora, där förlustårens är 
något större.   
 
 
               Vinståren                                                    Förluståren 
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Av undersökningstexterna i Ericssons årsredovisningar från vinståren erhöll 17 procent 
värden där läsaren bör ha examen från högskola eller universitet, 50 procent pågående studier 
vid högskola eller universitet samt resterande 33 procent gymnasienivå. Förlustårens 
motsvarande värden är 66 procent examen från högskola eller universitet, 17 procent 
pågående studier vid högskola eller universitet samt resterande 17 procent gymnasienivå.   
 
 
5.2.2. Lix index - Ericsson 
 
Med Lix index erhöll Ericssons 
årsredovisningar från vinståren ett 
genomsnittligt värde på 54.0 och ett 
motsvarande värde 57.3 för 
förluståren. 
  

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinståren 45.3 10.5  
Förluståren 26.2 17.2 

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinståren 54.0 9.7  
Förlust 57.3 12.4 
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Värdet för vinståren befinner sig i intervallet för en medelsvår text och motsvarar en 
svårighetsgrad som kan liknas med en morgontidning. Värdet för förluståren innebär en något 
svårare text och befinner sig i intervallet svår text, vilket som nämndes tidigare kan liknas 
med svårighetsgraden på en officiell tidskrift. Standardavvikelsen är även i samband med Lix 
index relativt stor för både vinståren och förluståren, men något större för den sistnämnda 
gruppen. Med andra ord är variationen något större i förlustårens årsredovisningar.  
 
              Vinståren    Förluståren  

Av observationerna från Ericssons årsredovisningar resulterade Lix index i att 50 procent 
innebär mycket svåra texter, 33 procent svåra texter och resterande 17 procent medelsvåra 
texter för vinståren. Motsvarande resultat gällande förluståren är 33 procent mycket svåra 
texter, 50 procent svåra texter och resterande 17 procent medelsvåra texter. Lika stora andelar 
av textavsnitten är därmed att beteckna som medelsvåra i båda grupperna, men förlustårens 
årsredovisningar erhöll en större andel mycket svåra texter. 
 
  
5.2.3. Fog index – Ericsson 
 
Med Fog index erhöll Ericssons 
redovisningar från vinståren ett 
genomsnittligt värde på 13.7 medan 
förlustårens redovisningar erhöll ett 
värde på 17.1. 
 
Det högre av de båda värdena innebär en högre svårighetsgrad eftersom värdet representerar 
fler utbildningsår. Vinstårens värde motsvarar en svårighetsgrad som kräver nästan två års 
studier vid högskola eller universitet. Förlustårens undersökningstexter kräver drygt fem års 
studier vid högskola eller universitet för att kunna läsas utan svårighet. Standardavvikelsen 
för båda grupperna är relativt likartad, vilket tyder på att undersökningsavsnitten skiljer sig i 
stort sett lika mycket i både vinstårens och förlustårens årsredovisningar.    
 
              Vinståren      Förluståren 
   
 
 
 
 
 
 

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinståren 13.7 2.0  
Förluståren 17.1 2.8 
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Av observationerna från Ericssons årsredovisningar erhöll både vinståren och förluståren lika 
stora andelar i de olika intervallen. 17 procent av resultaten motsvarar texter som kräver en 
utbildning på gymnasienivå medan hela 83 procent motsvarar texter som kräver utbildning på 
högskola eller universitet för att kunna läsas utan svårighet. 
 
 
5.2.1. CLOZE index - Ericsson 
 
Med CLOZE index erhöll Ericssons 
årsredovisningar från vinståret ett 
medelvärde på 43.1 och för förluståret 
38.0. 
 
Båda värdena motsvarar texter som 
motsvarar svåra texter. Ericssons redovisningar för förluståret innehåller ett något svårare 
språk än för vinstårets, dock är skillnaden mycket liten. Både vinst- och förluståret erhöll en 
hög men likvärdig standardavvikelse, vilket tyder på en stor spridning mellan 
undersökningspersonernas resultat. Spridningen är med andra ord ungefär lika stor för båda 
grupperna.   
 
               Vinstår                           Förlustår 
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Av samtliga undersökningspersoner erhöll 58 procent resultat som tyder på en svår text från 
vinståret, 17 procent tyder på en medelsvår text och resterande 25 procent lätt text. 
Motsvarande värden för förluståret förhåller sig som 70 procent svår text, 17 procent 
medelsvår text och resterande 13 procent lätt text. En större andel undersökningspersoner 
hade svårt att förstå förlustårets text. 
 
 
 
5.3. Läsbarhet och läsförståelse i Mandators årsredovisningar  
 
 
5.3.1. Flesch index - Mandator 
 
Med Flesch index erhöll Mandators 
årsredovisningar medelvärden 
motsvarande 30.3 för vinståren  och 
44.0 för förluståren. 
 

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinstår 43.1 14.2  
Förlustår 38.0 13.4 

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinståren 30.3 8.4  
Förluståren 44.0 10.7 
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Båda värdena befinner sig i intervallet för högskola eller universitet. Av de båda värdena 
innebär vinstårens värde mer svårlästa texter och befinner sig mycket nära intervallet, 
examina från högskola eller universitet. Spridningen mellan de olika textavsnitten är relativt 
hög för båda grupperna men tyder på en likartad variation. 
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Undersökta textavsnitt för Mandators årsredovisningar från vinståren erhöll resultat där 67 
procent resultat befinner sig i intervallet examina från högskola eller universitet och 
resterande 33 procent högskola eller universitet. För förluståren blev resultaten 67 procent för 
högskola eller universitet och 33 procent gymnasium.  
 
 
5.3.2. Lix index - Mandator 
 
Med Lix index erhöll Mandators 
årsredovisningar genomsnittliga 
värden på 57.8 för vinståren och 47.5 
för förluståren. 
 
Vinstårens medelvärde tyder på ett 
mycket svårt språk som kan liknas med kanslisvenska. Förlustårens värde motsvarar ett 
medelsvårt språk som kan liknas med svårighetsgraden i en morgontidning. Spridningen 
mellan de olika avsnitten i vinst- respektive förlustårens redovisningshandlingar är relativt 
likartade och tyder inte på någon större spridning. 
 
            Vinståren       Förluståren 

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinståren 57.8 5.3  
Förluståren 47.5 4.6 
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Av undersökningsavsnitten från vinstårens årsredovisningar erhöll 50 procent resultat som innebär 
mycket svåra texter och resterande 50 procent svåra texter. Motsvarande värden för förluståren är 
33 procent svåra texter och resterande 67 procent medelsvåra texter. Med andra ord innehåller 
vinstårens årsredovisningar en betydligt större andel svåra eller mycket svårlästa avsnitt. 
 
 
5.3.3. Fog index - Mandator 
 
 
Med Fog index erhöll Mandators 
årsredovisningar medelvärdena 15.3 
för vinståren och 15.7 för förluståren. 
 
Värdena är mycket lika varandra och 
innebär att läsaren enligt Fog index 
bör ha 15.3 respektive 15.7 utbildningsår för att utan svårigheter kunna läsa 
årsredovisningarna. Vinstårens 15.3 år innebär med andra ord att läsaren bör ha 3.3 års studier 
vid högskola eller universitet medan förlustårens läsare bör ha en något längre utbildning. 
Spridningen mellan de olika avsnitten är dock större beträffande förlustårens olika avsnitt.  
 
                   Vinståren                                    Förluståren 

 

            
 

Samtliga undersökningsavsnitt för vinståren i Mandators årsredovisningar erhöll resultat som 
innebär högskola eller universitetsstudier. Förlustårens redovisningar erhöll resultat där 83 
procent motsvarar högskola eller universitetsstudier och resterande 17 procent motsvarar 

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinståren 15.3 0.6  
Förluståren 15.7 2.0 
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gymnasiestudier. Större andel av vinstårens redovisningar innebär således ett något mer 
svårläst språk än förlustårens. 
 
 
5.3.4. CLOZE index - Mandator  
 
Med CLOZE index erhöll Mandators 
årsredovisningar från vinståret ett 
medelvärde på 19.4 och för förluståret 
ett värde på 34.9. 
 
Vinstårets värde tyder på ett betydligt svårare språk än förlustårets. Båda värdena befinner sig 
dock inom samma intervall och innebär att undersökningspersonerna genomsnittligt sett hade 
svårt att förstå undersökningstexterna. Spridningen mellan de olika observationerna är relativt 
stor men likvärdiga sinsemellan vinståret och förluståret.  
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Samtliga undersökningspersoner erhöll resultat som innebär att de hade svårt att förstå texten 
från Mandators vinstår. 79 procent av undersökningspersonernas resultat för förluståret 
innebär att texten var svår att förstå och resterande 21 procent erhöll resultat som motsvarar 
medelsvår text. Andelen som hade svårt att förstå undersökningstexten var således större för 
vinståret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År:  Medelvärde: 
 Standardavvikelsen:      
 
Vinstår 22.9 11.1 



     39 

. Analys 
 
 
De värden som redovisats i föregående kapitel sammanställs och analyseras i detta kapitel. 
Analysen görs utifrån medelvärden för vinståren respektive förluståren. Därefter följer 
analys utifrån de teorier vår undersökning utgår ifrån. 
 
 
 
6.1. Svårighetsgraden i undersökta årsredovisningar 
 
Nedan presenteras en sammanställning av resultaten från varje modell och företag. Värdena 
för vinstår respektive förlustår redovisas som ett beräknat medelvärde för varje modell. Sista 
kolumnen visar vilka årsredovisningar, vinst eller förlust, som erhåller den högsta textmässiga 
svårighetsgraden. Observera dock att detta inte uttrycker något svar på huruvida skillnader 
mellan vinstårens och förlustårens årsredovisningar existerar.  
 
 
6.1.1. Skandia 
 
 
Flesch 37.0 33.0 förlustår
Lix 53.3 59.8 förlustår
Fog 14.0 14.7 förlustår
CLOZE 36.7 29.9 förlustår

 
 
Utifrån vår granskning av Skandias årsredovisningar visade det sig med samtliga modeller att 
förlustårens rapporter innehöll en högre svårighetsgrad än vinstårens. Flesch index indikerar 
att både vinstårens och förlustårens värde motsvarar texter där läsaren bör ha högskole-
/universitetsutbildning för att kunna läsa texterna utan svårighet. Med Lix index motsvarar 
vinstårens värde en svår text medan förlustårens värde motsvarar en mycket svår text. Därmed 
ger Lix index en tydlig skillnad mellan vinst- och förlustår. Enligt Fog index befinner sig både 
vinstårens och förlustårens värde inom samma intervall, nämligen där läsaren bör ha 
högskole-/universitetsutbildning. Slutligen ger CLOZE index både vinst- och förlustårens 
årsredovisningar värden som motsvarar svåra texter.  
 
I och med att flera av värdena för varje modell befinner sig inom samma intervall samt att 
skillnaderna mellan dem är marginella, kan inget samband mellan Skandias resultat och 
svårighetsgraden i årsredovisningarna konstateras.  
 
 
6.1.2. Ericsson 
 
 

Vinstår Förlustår Mest svårläst
Flesch 45.3 26.2 förlustår
Lix 54.0 57.3 förlustår
Fog 13.7 17.1 förlustår
CLOZE 43.1 38.0 förlustår  
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Även beträffande Ericsson resulterade samtliga modeller i värden som innebär att förlustårens 
årsredovisningar har en högre svårighetsgrad än vinstårens.  I detta fall ger samtliga 
undersökningsmodeller en tydlig skillnad mellan svårighetsgraden mellan vinst och 
förluståren. Enligt Flesch index innehåller förlustårens undersökningstexter ett språk där 
läsaren bör ha examen från högskola eller universitet medan läsaren bör ha en pågående 
utbildning vid högskola eller universitet för att förstå vinstårens redovisningar. Lix index ger 
vinståren ett värde motsvarande svåra texter medan förlustårens värde tyder på mycket svåra 
texter. Fog index ger båda grupperna värden som motsvarar en svårighetsgrad där läsaren bör 
ha utbildning från universitet eller högskola. Även CLOZE index ger värden där båda 
representerar svåra texter.  
 
Vår granskning av Ericssons årsredovisningar tyder på ett samband mellan företagets resultat 
och den textmässiga svårighetsgraden, där förlustresultat tenderar medföra svårare texter i 
årsredovisningarna. 
 
 
6.1.3. Mandator 
 
 

Vinstår Förlustår Mest svårläst
Flesch 30.3 44.0 vinstår
Lix 57.8 47.5 vinstår
Fog 15.3 15.7 förlustår
CLOZE 19.4 34.9 vinstår  
 
Vår undersökning av Mandators årsredovisningar visar i stort sett motsatta resultat. Tre av 
fyra modeller tyder på att vinstårens årsredovisningar är mer svårlästa och svårförståliga än 
förlustårens. Flesch index ger både vinst- och förluståren värden som tyder på att läsaren bör 
ha högskole-/universitetsutbildning för att förstå texterna. Med Lix index får vinståren ett 
värde som motsvarar svåra texter medan förlustårens värde motsvarar medelsvåra. Fog index 
tyder på att båda grupperna har en svårighetsgrad som kräver utbildning vid universitet eller 
högskola. Slutligen ger CLOZE index värden motsvarande svår text för både vinståret och 
förluståret.  
 
I samtliga modeller där vinstårens värden motsvarar en högre svårighetsgrad är skillnaderna 
relativt tydliga medan skillnaderna i Fog index är marginella. Fog index avvikelse medför att 
det eventuella sambandet inte utan vidare kan konstateras. Då övriga modeller resulterar i 
mycket tydliga skillnader som pekar åt samma håll kan dock en stark indikation på att 
Mandators årsredovisningar från vinståren innehåller ett svårare språk observeras.  
 
 
 
6.2. Analys av svårighetsgraden 
 
Utifrån vår granskning kan således skillnader i den språkmässiga svårighetsgraden mellan 
vinst- och förlustår åskådliggöras i två av de tre undersökta företagen. Gällande Skandias 
årsredovisningar resulterade granskningen i alltför marginella skillnader för att kunna 
konstateras. För Ericsson och Mandator ger däremot undersökningen relativt tydliga 
skillnader mellan vinst- och förlustårens redovisningshandlingar. Språket i Ericssons 
årsredovisningar hade en högre svårighetsgrad då företaget gjorde finansiella förluster. Det 
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motsatta gäller för Mandator, där språket var mer svårläst och svårförståligt i vinstårens 
årsredovisningar.  
 
Tydliga skillnader på svårighetsgraden mellan vinstårens och förlustårens 
redovisningsinnehåll kan tyda på att företaget låter utformningen av de textmässiga delarna 
styras av det finansiella resultatet. Utifrån våra resultat kan åskådliggöras en tendens till att 
både Ericsson och Mandator låter sitt språkbruk i årsredovisningarna variera beroende av det 
finansiella  resultatet. Generellt för våra undersökningsföretag kan dock ingen entydig 
språkanvändning mellan vinstår och förlustår konstateras.  
 
Eftersom Ericssons årsredovisningar från förluståren innehåller en högre svårighetsgrad ges 
en indikation på att företaget i första hand tillgodoser sitt egna ekonomiska intresse framför 
aktieägarnas. Genom ett svårt språk minskas aktieägarnas möjlighet till insyn av företagets 
negativa ekonomiska ställning. Beträffande Mandators årsredovisningar kan inte samma 
indikationer åskådliggöras eftersom förhållandet mellan svårighetsgrad och resultat är det 
omvända.  
    
Gällande årsredovisningens roll som kommunikationsmedel tyder vår undersökning på 
brister. Årsredovisningen skall vara användarvänlig och samtliga intresserade skall ha 
möjlighet att ta till sig och förstå informationen som förmedlas. Vår granskning tyder på att så 
inte är fallet beträffande undersökningsföretagen i och med att årsredovisningarna generellt är 
svåra eller till och med mycket svåra att läsa och förstå. Majoriteten av samtliga observationer 
tyder på att läsarna bör ha en hög utbildning för att kunna ta till sig informationen. I och med 
att ”gemene man” i Sverige äger aktier idag har troligen inte största delen av befintliga och 
potentiella aktieägare den utbildning som våra resultat kräver. De går därmed miste om ett 
viktigt investeringsunderlag. 
 
En annan aspekt av vår granskning är den juridiska, nämligen huruvida årsredovisningarnas 
form har följt lag och restriktion. Ett konkret svar kräver en tolkning och diskussion kring 
definitioner och begrepp. Årsredovisningen skall författas i ”vanlig läsbar form”, vilket  
innebär att samtliga intresserade skall kunna läsa och förstå innehållet. Som i tidigare stycke 
presenterats är undersökningstexterna alltför svåra för att samtliga inom aktieägarnas 
målgrupp skall kunna tillgodogöra sig informationen. Med andra ord tyder vår granskning på 
att årsredovisningarna som informationskälla inte är tillförlitlig, då intressenterna inte kan 
göra riktiga investeringsbeslut. Huruvida våra undersökningsföretag redovisat enligt 
”rättvisande bild” kan vår granskning inte uttala sig om, eftersom begreppet i Sverige ger 
utrymme för företagen att välja vilken information som skall framhållas och förtigas.  
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Slutdiskussion 
 
 
 
Syfte med undersökningen 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om de textmässiga delarna i årsredovisningar 
utformas utifrån företagens finansiella ställning. Utifrån en granskning av årsredovisningar 
från tre svenska företag kunde vi åskådliggöra eventuella skillnader i språkanvändning mellan 
vinstår och förlustår. 
 
 
Forskningsfrågor 
 

Finns det ett samband mellan svårighetsgraden av årsredovisningarnas 
textmässiga innehåll och företagens finansiella resultat hos svenska företag?  

 
Med våra undersökningsföretag som ett representativt mått för den svenska marknadens 
företag ger denna granskning inga resultat som indikerar att det undersökta sambandet 
existerar. Våra resultat varierar alltför mycket både beträffande entydlighet och riktning för att 
sambandet skall kunna konstateras. Denna undersökning tyder därmed inte på att svenska 
företag låter utformningen av sina årsredovisningar påverkas av dess finansiella resultat. 
  

Kan svenska aktieägare läsa och förstå informationen i de textmässiga delarna i 
årsredovisningarna?  

 
Utifrån våra undersökningsresultat kan vi konstatera att språket i årsredovisningar generellt är 
att anse som svårlästa och svårförståliga. Nästintill samtliga observationer som genomförts i 
undersökningen tyder på att universtitets- eller högskolestudier krävs. Då många svenska 
aktieägare inte besitter de språkkunskaper som resultaten representerar, kan vi konstatera att 
många svenska aktieägare inte har möjlighet att tillgodogöra sig informationen i 
årsredovisningarna.  
 
Resultaten är oroande i och med att det tyder på att många svenskar som investerar sina 
besparingar i aktier inte har möjlighet att nyttja årsredovisningarna som ett betydelsefullt 
investeringsunderlag och därmed eventuellt göra missbedömda investeringar. Många svenska 
aktieägare känner sig inte bekanta med de monetära måtten i årsredovisningarna och kan 
heller inte förstå innehållet i löpande text.  
 
Vår granskning tyder även på att svenska företag inte uppfyller grundkraven för utformningen 
av årsredovisningarna, då de inte utformas användarvänligt. I och med detta har även 
årsredovisningens roll som hjälpmedel för aktieägarnas kontroll av företagen och dess 
ledningar inskränkts.  
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Iakttagelser och reflektioner av undersökningen 
 
När vi började med denna studie utgick vi ifrån att ett samband mellan det finansiella 
resultatet och utformningen av de textmässiga delarna i årsredovisningarna existerade. 
Orsaken till vår untgångspunkt grundar sig i att utformningen inte är lagstadgad i betydande 
utsträckning, vilket ger ett utrymme för påverkan.  
 
En intressant iakttagelse vi gjort i samband med undersökningen är att teoretiska modeller 
som använts har resulterat i relativt entydiga värden för respektive företag. Modellerna är i 
stort sett överens sinsemellan, vilket stärker trovärdigheten för metoderna.  
 
I samband med undersökningen av läsförståelse utgick vi ifrån att vem som helst kan äga 
aktier av olika former i dagens Sverige. Resultaten mellan samtliga observationer blev mycket 
spridda, vilket högst troligen har med den mänskliga faktorn att göra. Med andra ord har 
personerna varierande kunskaper och intresse för undersökningsområdet. Kanske skulle 
resultaten från läsförståelseundersökningen blivit annorlunda om undersökningspersonerna 
varit aktieägare i de aktuella företagen?  
 
Huruvida våra metoder är de mest lämpade för att besvara vår problemformulering kan även 
ifrågasättas. Kanske skulle en kvalitativ metod där undersökningspersoner skulle dela med sig 
av åsikter och uppfattningar om årsredovisningarna gett ett helt annat resultat?  Hur en sådan 
studie skulle gå tillväga överlåter vi till framtida studier. 
 
En avslutande reflektion av vår granskning är att vi ser ett behov av att lagar och regler kring 
utformningen av de textmässiga delarna bör ses över. Anledningen till detta är att målgruppen 
för aktieägare idag har utvecklats till att omfatta gemene man, vilket har medfört ett ökat 
fokus på andra delar än de siffermässiga i årsredovisningar. Vi anser att riktlinjer och regler 
bör definieras och preciseras för att även dessa delar skall kunna utgöra ett rättvisande och 
användbart investeringsunderlag. Vidare ser vi ett behov av någon slags granskning även av 
de textmässiga delarna, vilken motsvarar revisorns roll beträffande de monetära.  
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Bilaga I - Läsbarhetsberäkningar 
 
Nedan visas de beräkningar som gjorts i samband med använda läsbarhetsmodeller. 

  

 

1. Skandia  

 
 
1.1. Flesch index 

 

 

 

 

Skandias årsredovisningar 2000 2001 2002 2003 

Avsnitt 2: Slumpmässigt utvald text  Vinst Förlust Förlust Vinst 

Antal meningar 7 8 6 5 

Antal ord 117 116 113 104 

Genomsnittligt antal ord/ mening (S) 16.7 14.5 18.8 20.8 

Totalt antal stavelser 202 207 203 175 

Genomsnittligt antal stavelser/ ord (W) 1.73 1.78 1.79 1.68 

Flesch = 206,835 – ((S ×××× 1,015) +(W ×××× 84,6)) 43.0 41.0 36.3 35.9 

 

 

Skandias årsredovisningar 2000 2001 2002 2003 

Avsnitt 3: ”Förvaltningsberättelse”  Vinst Förlust Förlust Vinst 

Antal meningar 6 5 5 6 

Antal ord 108 126 108 106 

Genomsnittligt antal ord/ mening (S) 18.0 25.2 21.6 17.7 

Totalt antal stavelser 195 211 195 183 

Genomsnittligt antal stavelser/ ord (W) 1.84 1.67 1.80 1.73 

Flesch = 206,835 – ((S ×××× 1,015) +(W ×××× 84,6)) 32.9 39.9 29.2 38.2 
 
 

Skandias årsredovisningar 2000 2001 2002 2003 

Avsnitt 1: ”VD:ns ord”  Vinst Förlust Förlust Vinst 

Antal meningar 6 4 6 6 

Antal ord 104 110 103 100 

Genomsnittligt antal ord/ mening (S) 17.3 27.5 17.2 16.7 

Totalt antal stavelser 197 199 194 177 

Genomsnittligt antal stavelser/ ord (W) 1.89 1.81 1.88 1.77 

Flesch = 206,835 – ((S ×××× 1,015) +(W ×××× 84,6)) 29.4 25.8 30.3 43.2 
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1.2. Lix index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Fog index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skandias årsredovisningar 2000 2001 2002 2003 

Avsnitt 1: ”VD:ns ord”  Vinst Förlust Förlust Vinst 

Antal meningar 7 8 6 6 

Antal ord 106 127 112 121 

Genomsnittligt antal ord per mening (S) 15.1 15.9 18.7 20.2 

Antal ord med sju bokstäver eller fler 34 53 43 50 

Andel svåra ord i % (W) 32.1 41.7 38.4 41.3 

Lix = S + W 47 57 57 61 

Skandias årsredovisningar 2000 2001 2002 2003 

Avsnitt 2: Slumpmässigt utvald text  Vinst Förlust Förlust Vinst 

Antal meningar 8 7 7 6 

Antal ord 105 107 106 108 

Genomsnittligt antal ord per mening (S) 13.1 15.3 15.1 18.0 

Antal ord med sju bokstäver eller fler 46 54 52 40 

Andel svåra ord i % (W) 43.8 50.5 49.1 37.0 

Lix = S + W 57 66 64 55 

Skandias årsredovisningar 2000 2001 2002 2003 

Avsnitt 3: ”Förvaltningsberättelse”  Vinst Förlust Förlust Vinst 

Antal meningar 8 8 6 5 

Antal ord 104 102 105 102 

Genomsnittligt antal ord per mening (S) 13.0 12.8 17.5 20.4 

Antal ord med sju bokstäver eller fler 40 37 51 34 

Andel svåra ord i % (W) 38.5 36.3 48.6 33.3 

Lix = S + W 52 49 66 54 

Skandias årsredovisningar 2000 2001 2002 2003 

Avsnitt 1: ”VD:ns ord”  Vinst Förlust Förlust Vinst 

Antal meningar (SEN) 6 4 6 6 

Antal ord (WDS) 104 110 103 100 

Antal ord med minst tre stavelser 22 20 18 14 

Antal ord med minst tre stavelser i % (PSW)  21.2 18.2 17.5 14.0 

Fog = 0,4 ×××× (WDS/SEN + PSW) 15.4 18.3 13.9 12.3 
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2. Ericsson 
 

 

2.1. Flesch index 

 

 

 

 

 
 

 

Skandias årsredovisningar 2000 2001 2002 2003 

Avsnitt 2: Slumpmässigt utvald text  Vinst Förlust Förlust Vinst 

Antal meningar (SEN) 7 8 6 5 

Antal ord (WDS) 117 116 113 104 

Antal ord med minst tre stavelser 18 7 24 18 

Antal ord med minst tre stavelser i % (PSW)  15.4 6.0 21.2 17.3 

Fog = 0,4 ×××× (WDS/SEN + PSW) 12.8 8.2 16.0 15.2 

Skandias årsredovisningar 2000 2001 2002 2003 

Avsnitt 3: ”Förvaltningsberättelse”  Vinst Förlust Förlust Vinst 

Antal meningar (SEN) 6 5 5 6 

Antal ord (WDS) 108 126 108 106 

Antal ord med minst tre stavelser 17 11 25 21 

Antal ord med minst tre stavelser i % (PSW)  15.7 8.7 23.1 19.8 

Fog = 0,4 ×××× (WDS/SEN + PSW) 13.5 13.6 17.9 15.0 

Ericssons årsredovisningar 1999 2000 2001 2002 

Avsnitt 1: ”VD:ns ord” Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar 8 4 6 6 

Antal ord 131 108 107 124 

Genomsnittligt antal ord/ mening (S) 16.4 27.0 17.8 20.7 

Totalt antal stavelser 210 162 177 205 

Genomsnittligt antal stavelser/ ord (W) 1.60 1.50 1.65 1.65 

Flesch = 206,835 – ((S ×××× 1,015) +(W ×××× 84,6)) 54.8 52.5 49.2 46.2 

Ericssons årsredovisningar 1999 2000 2001 2002 

Avsnitt 2: Slumpmässigt utvald text Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar 5 5 4 4 

Antal ord 124 101 102 124 

Genomsnittligt antal ord/ mening (S) 24.8 20.2 25.5 31.0 

Totalt antal stavelser 196 192 192 246 

Genomsnittligt antal stavelser/ ord (W) 1.58 1.90 1.88 1.98 

Flesch = 206,835 – ((S ×××× 1,015) +(W ×××× 84,6)) 48.0 25.6 21.9 7.9 



  Bilaga I 

 d 

 

 

 

2.2. Lix index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ericssons årsredovisningar 1999 2000 2001 2002 

Avsnitt 3: ”Förvaltningsberättelse” Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar 6 8 7 5 

Antal ord 106 109 122 111 

Genomsnittligt antal ord/ mening (S) 17.7 13.6 17.4 22.2 

Totalt antal stavelser 184 188 254 216 

Genomsnittligt antal stavelser/ ord (W) 1.74 1.72 2.08 1.95 

Flesch = 206,835 – ((S ×××× 1,015) +(W ×××× 84,6)) 41.7 47.5 13.2 19.3 

Ericssons årsredovisningar 1999 2000 2001 2002 

Avsnitt 1: ”VD:ns ord” Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar 6 8 6 6 

Antal ord 130 110 101 118 

Genomsnittligt antal ord per mening (S) 21.7 13.8 16.8 19.7 

Antal ord med sju bokstäver eller fler 38 41 36 36 

Andel svåra ord i % (W) 29.2 37.3 35.6 30.5 

Lix = S + W 51 51 52 50 

Ericssons årsredovisningar 1999 2000 2001 2002 

Avsnitt 2: Slumpmässigt utvald text  Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar 7 9 7 8 

Antal ord 103 110 123 109 

Genomsnittligt antal ord per mening (S) 14.7 12.2 17.6 13.6 

Antal ord med sju bokstäver eller fler 43 36 38 42 

Andel svåra ord i % (W) 41.7 32.7 30.9 38.5 

Lix = S + W 56 45 48 52 

Ericssons årsredovisningar 1999 2000 2001 2002 

Avsnitt 3: Slumpmässigt utvald text  Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar 7 6 6 4 

Antal ord 108 102 104 104 

Genomsnittligt antal ord per mening (S) 15.4 17.0 17.3 26.0 

Antal ord med sju bokstäver eller fler 45 48 45 57 

Andel svåra ord i % (W) 41.7 47.1 43.3 54.8 

Lix = S + W 57 64 61 81 



  Bilaga I 

 e 

2.3. Fog index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mandator 
 

 

3.1. Flesch index 

 

 

                                                 
1
 Ingen data kan erhållas, då företaget inte publicerat årsredovisningar på engelska. 

Ericssons årsredovisningar 1999 2000 2001 2002 

Avsnitt 1: ”VD:ns ord” Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar (SEN) 8 4 6 6 

Antal ord (WDS) 131 108 107 111 

Antal ord med minst tre stavelser 15 8 11 25 

Antal ord med minst tre stavelser i % (PSW)  11.5 7.4 10.3 22.5 

Fog = 0,4 ×××× (WDS/SEN + PSW) 11.2 13.8 11.3 16.4 

Ericssons årsredovisningar 1999 2000 2001 2002 

Avsnitt 2: Slumpmässigt utvald text Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar (SEN): 5 5 4 4 

Antal ord (WDS): 124 101 102 124 

Antal ord med minst tre stavelser 10 22 20 33 

Antal ord med minst tre stavelser i % (PSW)  8.1 21.8 19.6 26.6 

Fog = 0,4 ×××× (WDS/SEN + PSW) 13.2 16.8 18.0 23.0 

Ericssons årsredovisningar 1999 2000 2001 2002 

Avsnitt 3: ”Förvaltningsberättelse” Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar (SEN) 5 8 7 5 

Antal ord (WDS) 106 109 122 111 

Antal ord med minst tre stavelser 15 20 29 24 

Antal ord med minst tre stavelser i % (PSW)  14.2 18.3 23.8 21.6 

Fog = 0,4 ×××× (WDS/SEN + PSW) 14.2 12.8 16.5 17.5 

Mandators årsredovisningar 1998 1999 2001 2002 

Avsnitt 1: ”VD:ns ord”  Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar  7 5 6 

Antal ord  108 109 126 

Genomsnittligt antal ord/ mening (S)  15.4 21.8 21.0 

Totalt antal stavelser  211 176 214 

Genomsnittligt antal stavelser/ ord (W)  1.95 1.61 1.69 

Flesch = 206,835 – ((S ×××× 1,015) +(W ×××× 84,6)) X
1
 26.2 48.5 42.5 
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3.2. Lix index 
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ingen data kan erhållas, då företaget inte publicerat årsredovisningar på engelska. 
3
 Ibid. 

Mandators årsredovisnigar 1998 1999 2001 2002 

Avsnitt 2: Slumpmässigt utvald text Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar  6 5 4 

Antal ord  114 108 100 

Genomsnittligt antal ord/ mening (S)  19.0 21.6 25.0 

Totalt antal stavelser  198 178 162 

Genomsnittligt antal stavelser/ ord (W)  1.74 1.65 1.62 

Flesch = 206,835 – ((S ×××× 1,015) +(W ×××× 84,6)) X
2
 40.4 45.3 44.4 

Mandators årsredovisning 1998 1999 2001 2002 

Avsnitt 3: ”Förvaltningsberättelse” Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar  6 6 8 

Antal ord  100 102 116 

Genomsnittligt antal ord/ mening (S)  16.7 17.0 14.5 

Totalt antal stavelser  195 198 183 

Genomsnittligt antal stavelser/ ord (W)  1.95 1.94 1.58 

Flesch = 206,835 – ((S ×××× 1,015) +(W ×××× 84,6)) X
3
 24.9 25.5 58.5 

Mandators årsredovisningar 1998 1999 2001 2002 

Avsnitt 1: ”VD:ns ord” Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar 7 7 7 6 

Antal ord 110 100 113 118 

Genomsnittligt antal ord per mening (S) 15.7 14.3 16.1 19.7 

Antal ord med sju bokstäver eller fler 41 39 39 33 

Andel svåra ord i % (W) 37.3 39.0 34.5 28.0 

Lix = S + W 53 53 51 48 

Mandators årsredovisningar 1998 1999 2001 2002 

Avsnitt 2: Slumpmässigt utvald text Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar 9 6 8 8 

Antal ord 110 109 108 105 

Genomsnittligt antal ord per mening (S) 12.2 18.2 13.5 13.1 

Antal ord med sju bokstäver eller fler 46 52 32 30 

Andel svåra ord i % (W) 41.8 47.7 29.6 28.6 

Lix = S + W 54 66 43 42 
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3.3. Fog index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                                                 
4
 Ingen data kan erhållas, då företaget inte publicerat årsredovisningar på engelska. 
5
 Ibid. 
6
 Ibid. 

Mandatos årsredovisningar 1998 1999 2001 2002 

Avsnitt 3: ”Förvaltningsberättelse” Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar 8 6 7 7 

Antal ord 104 100 104 103 

Genomsnittligt antal ord per mening (S) 13.0 16.7 14.9 14.7 

Antal ord med sju bokstäver eller fler 47 44 41 33 

Andel svåra ord i % (W) 47.2 44.0 39.4 32.0 

Lix = S + W 60 61 54 47 

Mandators årsredovisningar 1998 1999 2001 2002 

Avsnitt 1: ”VD:ns ord”                                          Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar (SEN)  7 5 6 

Antal ord (WDS)  108 109 126 

Antal ord med minst tre stavelser  27 21 23 

Antal ord med minst tre stavelser i % (PSW)   25.0 19.3 18.3 

Fog = 0.4 ×××× (WDS/SEN + PSW) X
4
 16.2 16.4 15.7 

Mandators årsredovisningar 1998 1999 2001 2002 

Avsnitt 2: Slumpmässigt utvald text Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar (SEN)  6 5 4 

Antal ord (WDS)  114 108 100 

Antal ord med minst tre stavelser  20 15 17 

Antal ord med minst tre stavelser i % (PSW)   17.5 13.9 17.0 

Fog = 0,4 ×××× (WDS/SEN + PSW), X
5
 14.6 14.2 16.8 

Mandators årsredovisningar 1998 1999 2001 2002 

Avsnitt 3: ”Förvaltningsberättelse” Vinst Vinst Förlust Förlust 

Antal meningar (SEN)  6 6 9 

Antal ord (WDS)  100 102 116 

Antal ord med minst tre stavelser  20 28 19 

Antal ord med minst tre stavelser i % (PSW)   20.0 27.4 16.4 

Fog = 0,4 ×××× (WDS/SEN + PSW) X
6
 14.7 17.8 11.7 
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Bilaga II - Resultat  
 

 

 

1. Flesch index 
 
Här presenteras den utbildningsnivå som läsaren bör ha för att utan svårighet kunna läsa 

texten i respektive undersökningsavsnitt. 

  

 

1.1. Skandia 

 

Vinst-/förlustår:        Avsnitt:         Fleschvärde:      Utbildningsnivå:                                  .                           
Vinst (2000)  1 29 Examina från Högskola/Universitet

  2 43 Högskola/Universitet 

                                           3                    33                  Högskola/Universitet                            . 

Vinst (2003)  1 43 Högskola/Universitet 

  2 36 Högskola/Universitet 

                                           3                    38                  Högskola/Universitet                            . 

Förlust (2001) 1 26 Examina Högskola/Universitet 

  2 41 Högskola/Universitet 

                                           3                    40                  Högskola/Universitet                            . 

Förlust (2002) 1 30 Högskola/Universitet 

  2 36 Högskola/Universitet 

                                           3                    40                  Högskola/Universitet                            . 

 

 

1.2. Ericsson 

 

Vinst-/förlustår: Avsnitt: Flesch:         Utbildningsnivå:                                   .         
Vinst (1999)  1 55 Gymnasium  

  2 48 Högskola/Universitet 

                                           3    42                  Högskola/Universitet                            . 

Vinst (2000)  1 53 Gymnasium 

  2 26 Examina Högskola/Universitet 

                           3 48 Högskola/Universitet                             . 

Förlust (2001) 1 49 Högskola/Universitet 

  2 22 Examina Högskola/Universitet 

                          3 13 Examina Högskola/Universitet             . 

Förlust (2002) 1 46 Gymnasium 

  2 8 Examina Högskola/Universitet 

                        3                   19 Examina Högskola/Universitet             .             
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1.3. Mandator 

 

Vinst-/förlustår:               Avsnitt:         Flesch:         Utbildningsnivå:                                  . 
Vinst (1998)                       x

1
                                                                                                      . 

Vinst (1999)  1 26 Examina Högskola/Universitet 

  2 40 Högskola/Universitet 

                           3 25                  Examina Högskola/Universitet             .              

Förlust (2001) 1 49 Gymnasium 

  2 45 Högskola/Universitet 

                         3 26                  Högskola/Universitet                            .                            

Förlust (2002) 1 43 Högskola/Universitet 

  2 44 Högskola/Universitet     

                                           3                    59                  Gymnasium                                           . 

 

 

 

2. LIX index 
 
Här presenteras den svårighetsgrad som respektive undersökningsavsnitt erhåller via 

Lixmodellen samt ett exempel på motsvarande text. 

 

 

2.1. Skandia 

 

Vinst-/förlustår:           Avsnitt:            LIX: Svårighet:          Exempel:                . 
Vinst (2000)                   1                        41 medelsvår           morgontidning 

                   2           57 mycket svår           kanslisvenska 

                                        3              52 svår           officiell tidskrift     . 

Vinst (2003)                   1          61 mycket svår            kanslisvenska 

                   2           55 mycket svår           kanslisvenska 

                                        3                      54                  svår                         officiell tidskrift     . 

Förlust (2001)                 1                       57 mycket svår           kanslisvenska

                   2                      66 mycket svår           kanslisvenska 

                                        3                       49 medelsvår           morgontidning       . 

Förlust (2002)                 1                       57 mycket svår           kanslisvenska 

                   2                      64 mycket svår           kanslisvenska 

                                        3                      66 mycket svår           kanslisvenska         . 

 

 

 

2.2. Ericsson 
 

Vinst-/förlustår:           Avsnitt:            LIX: Svårighet:             Exempel:             .                            
Vinst (1999)                    1  51 svår             officiell tidskrift 

                   2  56 mycket svår             kanslisvenska 

                                        3  57 mycket svår              kanslisvenska       . 

Vinst (2000)                   1  51 svår             officiell tidskrift 

                   2  45 medelsvår             morgontidning 

                                                 
1
 data kan ej erhållas då företaget ej publicerat årsredovisning på engelska  
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                   3  64 mycket svår             kanslisvenska       . 

Förlust (2001)                 1  52 svår             officiell tidskrift 

                   2  48 medelsvår             morgontidning 

                                        3  61 mycket svår              kanslisvenska       . 

Förlust (2002)                 1  50 svår             officiell tidskrift 

                   2  52 svår             officiell tidskrift 

                                        3  81                  mycket svår             kanslisvenska       . 

 

 

2.3. Mandator 

 

Vinst-/förlustår:           Avsnitt:            LIX: Svårighet:            Exempel:              .                            
Vinst (1998)                   1                        53 svår            officiell tidskrift 

                   2                 54 svår                          officiell tidskrift 

                   3          60 mycket svår            kanslisvenska        . 

Vinst (1999)                   1                 53 svår            officiell tidskrift 

                   2             66 mycket svår            kanslisvenska 

                                        3          61 mycket svår            kanslisvenska        . 

Förlust (2001)                 1                       51 svår            officiell tidskrift

                   2                       43 medelsvår            morgontidning 

                   3                       54 svår            officiell tidskrift    . 

Förlust (2002)                 1                       48 medelsvår            morgontidning

                   2                       42 medelsvår            morgontidning 

                   3                       47 medelsvår            morgontidning      . 

 

 

 

3. Fog index 
 

Här presenteras antalet utbildningsår som läsaren bör ha för kunna läsa respektive 

undersökningsavsnitt.  

 

 

3.1. Skandia 

 

Vinst-/förlustår: Avsnitt: Fog: Utbildningsnivå:                                  . 
Vinst (2000)  1 15 Högskola/Universitet 

2 13 Högskola/Universitet 

   3 14 Högskola/Universitet                             . 

Vinst (2003)  1 12 Gymnasium 

2 15 Högskola/universitet 

                                           3 15 Högskola/universitet                    .   

Förlust (2001) 1 18 Högskola/universitet 

2  8 Grundskola 

                                           3 14 Högskola/universitet                             . 

Förlust (2002) 1 14 Högskola/universitet 

2 16 Högskola/universitet 

                                           3 18 Högskola/universitet                             . 
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3.2. Ericsson 

 

Vinst-/förlustår: Avsnitt: Fog: Utbildningsnivå:                                  . 
Vinst (1999)  1 11 Gymnasium 

  2 13 Högskola/Universitet 

                                           3                     14                  Högskola/Universitet                            . 

Vinst (2000)  1 14 Högskola/Universitet 

  2 17 Högskola/Universitet 

                                           3                    13                  Högskola/Universitet                            . 

Förlust (2001) 1 11 Gymnasium 

2 18 Högskola/Universitet 

                                           3                    17                  Högskola/Universitet                            .                              

Förlust (2002) 1 16 Högskola/Universitet 

2 23 Högskola/Universitet 

                                           3                    18                  Högskola/Universitet                            . 

 

 

 

3.3. Mandator 

 

Vinst-/förlustår: Avsnitt: Fog: Utbildningsnivå:                                  . 
Vinst (1998)                        x

2
                                                                                                     . 

Vinst (1999)   1 16 Högskola/Universitet 

   2 15 Högskola/Universitet 

                                            3                   15                  Högskola/Universitet                            . 

Förlust (2001)  1 16 Högskola/Universitet 

   2 15 Högskola/Universitet 

                                            3                   18                  Högskola/Universitet                            . 

Förlust (2002)  1 16 Högskola/Universitet 

   2 17 Högskola/Universitet  

                                            3                   12                  Gymnasium                                           . 

 
 

 

4. CLOZE index 
 
 

4.1. Skandia 
 

Observation nr:    Antal rätt i % - Vinstår 2003:   Antal rätt i % - Förlustår 2002: 
          1  24   62 

          2  50   31 

          3  31   38 

          4  44   31 

          5  31   25 

          6  44    6 

          7  50   25 

                                                 
2
  Inget värde kunde erhållas då företaget ej publicerat engelsk årsredovisning 
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          8  31   13 

          9  19   19 

         10  24   31 

         11  56   19 

         12  56   44 

         13  28   48  

         14  55              69 

         15  27   58  

         16  33   44  

         17  50   23 

         18  54   19 

         19  24   25 

         20  33   19 

         21  31   23  

         22  36   14 

         23   4     2 

         24                44   30                                        

   

 

 

4.2. Ericsson  
 

 

Observation nr:    Antal rätt i % - Vinstår 2000:   Antal rätt i % - Förlustår 2001:  
          1  50   43 

          2  59   44 

          3  29   22 

          4  35   55  

          5  41                                      50 

          6  35   38 

          7  41   33 

          8  29   22 

          9  41   22 

         10  69   50 

         11  65   65 

         12  59   44 

         13  39   24 

         14  48   51  

         15  20   38 

         16  41   48 

         17  53   54 

         18  26   32 

         19  67   38 

         20  47   37 

         21  39   43   

         22  41   22 

         23  12    6 

         24  48   32  
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4.3. Mandator 

      

Observation nr:    Antal rätt i % - Vinstår 1998:   Antal rätt i % - Förlustår 2001: 
          1  36   41 

          2  31   50 

          3  25   31 

          4    6   50 

          5           31   38 

          6  13   25 

          7  19   44 

          8  19   31 

          9    6   44 

         10  38   44 

         11  38   44 

         12  25   44 

         13  27   41 

         14  30   44 

         15   8   33  

         16  21   47 

         17   3   31 

         18  14   34 

         19  17   28 

         20  32    39 

         21  27   55 

         22  44   54 

         23  12   15  

         24  28   38 
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Bilaga III - Svarsmall CLOZE-undersökning 

 

 
Undersökningstext 1: Ur Mandators årsredovisning från 1998  

 

På väg mot affärsutvecklande IT 
Flera nya teknologiska landvinningar börjar nå den mognad då efterfrågan gör dem 
kommersiellt intressanta. Tillgängligheten till ökad bandbredd för kommunikation, 
användning av elektronisk handel, nya marknadsplatser, en ökande tillgång till datorer i 
skolorna skapar behov av nya former av inlärning, kunskapsutbyten och research. Allt 
kräver bra IT-tjänster. Simulering och datorstödd utbildning, där vi redan idag är ett av de 
ledande företagen i Europa, kommer att få allt fler användningsområden. Andra områden 
som påverkar och kommer att påverka vårt utbud är t.ex. etableringen av fler teleoperatörer 
och avregleringen av elmarknaden. Båda är områden där avgörande skillnader mellan olika 
leverantörer ofta ligger i nya, med IT, inbyggda värden. Även om framtiden bjuder på 
högintressanta teknologiska utmaningar och möjligheter, krävs ett innovativt användande av 
modern teknologi i kombination med med verksamhetskunnande för att skapa nya 
marknader och intäkter. Genom att integrera IT i produkter och tjänster kan vi förse 
kunderna med nya konkurrensmedel. 
 
 
Undersökningstext 2: Ur Cell Networks årsredovisning från 2001 
 

Affärsorientering, nyskapande och respekt 
Vår marknad präglades under 2001 är överutbud och kraftig prispress. Nu möter vi detta 
genom fokusering på utvalda industrisektorer och ett antal koncept och lösningar. Våra mål 
är tydliga: 

• Inom två år ska 75 procent av intäkterna genereras inom prioroterade sektorer och 
en ökande inom av intäkterna hänföras till projekt som inkluderar våra våra eller 
tredjepartsprodukter. 

• Varje år ska vi räknas som en av de fem bästa arbetsgivarna inom IT-sektorn. 
• Under en konjunkturcykel ska vi nå en bruttomarginal som överstiger 10 procent med 

tillväxt minst lika stor som marknadstillväxt. 
 
För att nå målen har vi lagt upp en positiv strategi, baserad på en positiv utvecklingsspiral 
mellan kundernas affärer konsulternas utvecklingsmöjligheter och Cell Networks tillväxt 
under lönsamhet. Den bygger på att leverera tjänster och projekt som förädlar och utvecklar 
kundernas affärer. Arbetet ska ske i nära samarbete med kunder och partners, där vår 
kunskap om kunden och verksamheten är central. 
 
 
Undersökningtext 3: Ur Ericssons årsredovisning  från 2000 
 

Stark ställning på växande marknad inom fasta nät 
Det glädjer oss mycket att vår verksamhet inom fasta nät fortsatte att växa under 2000. Det 
finns två huvudskäl till detta. Dels har den ökande data- och Internettrafiken lett till att 
försäljningen av våra traditionella AXE-lösningar stigit brant. Detta har lett till att vi nu 
noterar ännu ett rekordår för AXE. Den andra förklaringen till framgångarna är ENGINE. 
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Det är vår lösning för migrationen av kretskopplade smalbandiga när till nästa generations 
flertjänstnät baserade på ATM och paketkopplade IP-baserade teknologier som klarar 
data- och Internettrafik i höga hastigheter. Vi säkrade 35 procent av världsmarknaden inom 
detta område förra året. Ett viktigt kontrakt tecknades nyligen med World-Com, som valde 
Ericsson ENGINE-plattform för sina nya flertjänstnät. Kontraktet togs hem i skarp 
konkurrens med traditionella datakomleverantörer. Våra framgångar är resultatet av våra 
tidigare goda kundrelationer och vårt tekniska kunnande på det här området. Ericsson 
levererade sin paketväxlade produkter redan i början av 1980. Eripax för fast och Mobitex 
för mobil datakommunikaton. 
 

 

Undersökningstext 4: Ur Ericssons årsredovisning från 2001 
 

Marknadsbedömning 
Under 2001 växte antalet mobilabonnenter över världen från 721 till cirka 950 miljoner, i 
linje med vår beräknade tillväxt på kring 30 procent. Vi väntar cirka 200 miljoner nya 
abonnenter under 2002, en solid tillväxttakt på 20-25 procent. Vår långsiktiga prognos på 
1,6 miljarder abonnenter i slutet av 2005 är oförändrad. Antalet sålda mobiltelefoner under 
2001 var cirka 390 miljoner, nära vår prognos om 400 miljoner. Under år 2002 förutser vi 
upp till 10 procents tillväxt i antal enheter till följd av nya abonnenter såväl som ökad 
tillgång till ersättningstelefoner med GPRS, Bluetooth, färgskärmar och multi-media 
messaging. Nedgången inom telekomutrustning har fortsatt under fjärde kvartalet, vilket 
resulterat i en mer eller mindre oförändrad mobilsystemmarknad mellan år 2000 och 2001. 
Marknaden för fast telefoni minskade avsevärt och kommer sannolikt att krympa ytterligare 
under 2002. Dessa marknadsvillkor väntas bestå en bra bit in på 2002 och det första halvåret 
kommer att vara betydligt svagare än det andra. Vi håller fast vid vår prognos att den globala 
marknaden för mobilsystem kommer att ligga på noll till -10 procent under 2002. Dock kan 
den nordamerikanska marknaden visa en blygsam tillväxt i takt med att operatörerna 
uppgraderar till GSM/GPRS, 3G och CDMA2000. 
 
 

Undersökningtext 5: Ur Skandias årsredovisning 2002 
 

Lågsiktighet och lönsamhet 
Kärnan i det moderna Skandia är forskningsprodukter för långsiktigt sparande. Det viktiga 
motivet för denna bransch handlar inte om konjunktur utan struktur, den demografiska 
förändringen, reformering av välfärdssystemen och det växande behovet av långsiktigt 
sparande i alla moderna samhällen. Argumentet för Skandias affärsstrategi är stabila och 
långsiktiga. Det betyder inte att utvecklingen står still. För Skandias del betyder det att vi 
fortsätter fokusera på de led i värdekedjan som är strategiskt viktigast och där Skandias 
fördelar är starkast. Tendensen talar också för en ökad tyngd på den del i värdelkedjan som 
ligger närmare kunden. Förvärvet av Bankhall i Storbritannien, som är en verksamhet för att 
hjälpa rådgivarna att möta och tjäna sina kunder, är ett exempel på detta. Att de långsiktiga 
förutsättningar för Skandias affärsstrategi styrs av strukturella förutsättningar betyder heller 
inte att den stå över konjunkturer. I likhet med alla finansiella tjänster är vår verksamhet 
känslig för konjunkturens svängningar.  
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Undersökningstext 6: Ur Skandias årsredovisning 2003 
 

En god grund 
Det gångna årets inledning präglades av den djupa lågkonjunkturen och världsmarknadernas 
osäkerhet i skuggan av Irakkrisen. Under året har marknaderna stabiliserats och tecken på 
återhämtning blivit allt tydligare och det två sista kvartalen har såväl försäljning som 
lönsamhet förbättrats på de flesta marknader. En god grund har lagts genom den strategiska 
genomlysningen och inte minst genom det operativa vardagsarbete som gjorts reformera 
produktportfölj, förbättra lönsamhet och kassaflöde samt skapa bättre styr- och 
uppföljningssystem. Omfattande kostnadsminskningar har genomförts och fokus på 
räntabilitet och inte minst återbetalningsperioder har ökat kraftigt. Allt detta arbete syftar 
till att förbättra intjäningsförmåga och kassaflöde, samt att förbättra balansen i vår 
marknads- och  produktportfölj. Avkastningen på dessa insatser har redan börjat visa sig och 
Skandia står väl rustat att möta en föränderlig framtid. Efter försäljningen av den japanska 
verksamheten och innehavet i If har Skandia idag en stark styrka och handlingsfrihet som 
medger en stark försäljningstillväxt.  
 


