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Sammanfattning 
 

Introduktion Från och med januari 2005 ska alla noterade moderbolag 
inom EU ha anpassat sig till den internationella redovis-
ningsstandarden, IFRS. Syftet med IFRS är att med hjälp 
av internationella regler skapa en enhetlig, integrerad 
och mer effektiv europeisk kapitalmarknad. I och med 
övergången till IFRS är EU nu världens största region 
med gemensamma redovisningsprinciper. 

Syftet med studien är att identifiera och klarlägga om 
merarbete har uppkommit för svenska noterade företag i 
och med anpassningen till de nya IFRS-standarderna 
samt att ge en generell bild av posten IAS 19, Ersättning-
ar till anställda. 

Metod För att uppnå syftet med vår studie har vi valt att använ-
da oss av en kvalitativ inriktning i form av intervjuer. De 
fyra företagen som intervjuats finns i Jönköpingsregio-
nen. 

Teoretisk referensram Teorin presenteras i tre större avsnitt; harmonisering, 
IFRS samt IAS 19. Det ges även en bakgrund till interna-
tionell samt nationell redovisning. 

Slutsats Studiens slutsatser är bland annat att en harmonisering 
av redovisningsstandarder inte har inneburit så många 
fördelar som litteraturen har påvisat. Vidare har IFRS 
inneburit en utökad upplysningsplikt som har resulterat 
i merarbete för företagen. Slutligen har IAS 19 inneburit 
merarbete för företag som använder sig av förmånsbe-
stämda pensionsplaner. 
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Abstract 
 

Introduction  From January 2005 all listed companies within the EU 
are required to adapt to the new international account-
ing standards, IFRS. The aim of IFRS is to create a uni-
form, integrated and a more efficient European capital 
market. Due to the transition to IFRS the EU is now the 
world’s largest region with common accounting stan-
dards. 

The aim of this thesis is to identify and explain if addi-
tional work has arisen for the listed Swedish companies 
due to the new IFRS standards. Further, this thesis also 
includes a general description of a specific standard, IAS 
19 Employee Benefits. 

Methodology In order to achieve the purpose of our study, we have 
chosen to apply a qualitative approach. Four companies 
in the region of Jönköping were chosen and interviewed. 

Frame of reference The frame of reference is divided into three sections; har-
monization, IFRS and IAS 19. The theory also includes a 
background to international as well as domestic account-
ing. 

Conclusion The conclusions that can be drawn from this study are 
for example that a harmonization of the accounting 
principles have not contributed to all benefits mentioned 
in the literature. Furthermore, IFRS denotes additional 
work for the companies. Finally IAS 19 also includes ad-
ditional work for the companies using define benefit 
plan. 
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1 Inledning 
I detta kapitel börjar vi med att ge en bakgrund till vårt problemområde. Därefter följer 
en problemdiskussion med huvud- och delproblem. Syftet sammanfattar vad vi vill uppnå 
med vår uppsats. Avslutningsvis har avgränsningar gjorts till vårt problemområde och 
detta följs av en disposition.  

1.1 Bakgrund 
Allt fler företag blir globala. Under det senaste årtiondet har handeln över nationella 
gränser ökat väsentligt. Svenska företag har idag många intressen utomlands då det 
gäller dotterbolag, strategiska partners samt internationella kunder, vilket har visat en 
snabb utveckling mot en global ekonomi. Av denna anledning blir det idag allt vikti-
gare att kunna göra korrekta jämförelser mellan olika företag inom Europeiska Uni-
onen (EU). Skillnader i nationella redovisningsnormer är ett hinder för denna utveck-
ling och för att underlätta detta har en gemensam redovisningsstandard introducerats 
inom EU (Buisman, 2000). 

Europaparlamentet tog i mars 2002 ett beslut som kom att ha stor betydelse för redo-
visning inom EU. Från och med januari 2005 ska alla noterade moderbolag inom EU 
ha anpassat sig till den internationella redovisningsstandarden, International Financial 
Reporting Standards (IFRS), vid upprättande av en koncernredovisning (Regeringen, 
2004). Dessa standarder är framtagna av International Accounting Standards Board 
(IASB), som har till uppgift att utveckla och förbättra internationella redovisnings-
normer (PMR, 2005). 

Samtliga 7000 börsnoterade europeiska företag har påverkats av konverteringen efter-
som de numera är skyldiga att redovisa enligt IFRS. De företag som berörs av denna 
förändring är inte bara de företag som har aktier på börsen eller annan marknads-
plats, utan det gäller även de företag som har andra finansiella värdepapper noterade. 
Utöver detta finns det även undantag som gäller de företag som redovisar enligt den 
amerikanska redovisningsstandarden, United States-General Accepted Accounting 
Principles (US-GAAP). Det gäller även de företag som är noterade på en börs utanför 
EU eller de företag som redovisade enligt US-GAAP innan beslutet togs av EU 2002. 
Dessa företag kan vänta med konverteringen till 2007 (Regeringens proposition 
2004/05: 24 – Internationell redovisning i svenskt företag, 2004).  

IASB:s syfte med IFRS är att skapa en enhetlig, integrerad och mer effektiv europeisk 
kapitalmarknad. I och med övergången till IFRS är EU nu världens största region 
med gemensamma redovisningsprinciper (Regeringens proposition, 2004/05:24 – In-
ternationell redovisning i svenska företag, 2004). 

Svensk redovisning är idag baserad på Årsredovisningslagen (ÅRL), vilken kräver att 
man ska upprätta en årsredovisning. ÅRL är baserad på Europeiska Gemenskapens 
(EG:s) 4:e och 7:e direktiv. Syftet med dessa direktiv är att den finansiella informatio-
nen ska redovisas på ett liknande sätt inom EU. I Sverige finns även mer detaljerade 
regler som gäller årsredovisningen som kommer från Redovisningsrådets rekommen-
dationer (RR). Dessa regler gäller alla de svenska företag som är noterade på Stock-
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holmsbörsen genom ett noteringsavtal. IFRS påminner till stor del om rekommenda-
tionerna som ges ut av Redovisningsrådet och detta beror på att en successiv svensk 
anpassning har gjorts. Trots detta kommer en övergång till de nya internationella re-
dovisningsstandarderna innebära en omfattande redovisning för de noterade företagen 
(Axelman, Philips & Wahlqvist, 2003). 

1.2 Problemdiskussion 
Övergången till de nya IFRS-standarderna innebär en anpassning av ÅRL samt RR 
vilket leder till ett omfattande redovisningsarbete för de svenska noterade företagen. 
Anledningen till detta är att det finns en rad skillnader mellan svenska redovisnings-
normer och internationella standarder. Dessa skillnader omfattar både nya och, fram-
för allt, omarbetade poster för redovisningen (Regeringens proposition, 2004/05:24 – 
Internationell redovisning i svenska företag, 2004). De flesta företag tror idag att de 
redovisningsregler de följer är förenliga med de nya IFRS-standarderna. Anledningen 
till denna missuppfattning är att RR påminner om IFRS-standarderna, vilket beror på 
att de svenska redovisningsnormerna successivt har anpassats till IFRS. Många företag 
har därför inte insett vilket stort projekt IFRS är och därmed inte börjat övergångs-
arbetet i tid (Munkhammar, 2004). Det är många företag som inte inser att syftet med 
IFRS är att man vill att det ska bli lättare för företag att kunna göra internationella 
jämförelser mellan olika koncernredovisningar. Tidigare har de nationella redovis-
ningsnormerna varit ett stort hinder för att kunna utveckla EU till en global kapi-
talmarknad med gemensamma redovisningsstandarder (Regeringens proposition, 
2004/05:24 – Internationell redovisning i svenska företag, 2004). 

I och med övergången till IFRS är det en del poster som påverkats mer än andra, ex-
empelvis IAS 19, som behandlar redovisning av Ersättningar till anställda. Framför 
allt skiljer det sig när det gäller pensionsförpliktelser. Denna post är komplex och kan 
vara svår att implementera på grund av att fler nya moment nu ska ingå i redovis-
ningen (Axelman, 2003). 

1.2.1 Huvudproblem 
IFRS kräver en mer omfattande redovisning för företagen än vad som tidigare krävts 
av ÅRL och RR. Implementeringen av IFRS innebär att företagen har fått utöka sin 
redovisning med nya och reviderade poster och därmed fordras merarbete. 

Har företagen ställts inför merarbete och hur har företagen påverkats av IFRS? 

1.2.2 Delproblem 
En post som skiljer sig från tidigare redovisningsregler är IAS 19, Ersättningar till an-
ställda.  

Hur har redovisningen av denna post jämfört med tidigare redovisningsregler påverkat 
företagen i form av merarbete? 
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1.3 Syfte 
Företagen ställs från och med januari 2005 inför en mer omfattade redovisning. Syftet 
med uppsatsen är att identifiera och klarlägga om merarbete har uppkommit för 
svenska noterade företag i och med anpassningen till de nya IFRS-standarderna samt 
att ge en övergripande bild av IAS 19. För att kunna svara på vårt problem kommer 
vi att använda oss av en kvalitativ undersökning. 

1.4 Avgränsning 
Konverteringsprocessen till IFRS är ett enormt projekt för alla inblandade parter, fö-
retag såväl som revisorer påverkas. IFRS gäller samtliga börsnoterade företag, och vi 
har därför valt att avgränsa oss till att endast se på implementeringens konsekvenser 
för företagen. En avgränsning mot en av parterna var nödvändig för att inte få en allt-
för omfattande uppsats med en bred problemformulering. 

IFRS gäller inte enbart för noterade företag, även icke-noterade företag påverkas i viss 
mån. Enligt IAS-förordningen får medlemsländerna möjligheten att själva bestämma 
om de nya IFRS-standarderna även ska inkludera icke-noterade företag (Regeringens 
proposition 2004/05: 24 – Internationell redovisning i svenskt företag, 2004). Vi av-
gränsar oss här och studerar endast företag som är noterade på Stockholmsbörsen och 
som finns i Jönköpingsregionen. 

Vi har även valt att begränsa oss till att lägga en fokusering på IAS 19 som är en vida-
reutveckling av RR 29. IAS 19 handlar om Ersättningar till anställda. Den största för-
ändringen gäller Ersättningar till anställda efter avslutad anställning. Detta är en av de 
poster där det har skett mest förändringar efter övergången till IFRS, vilket har inne-
burit ett mer omfattande arbete. Enligt IASB är ersättningar till anställda en högst ak-
tuell och viktig fråga (Holmquist, 2003). 

Vi har valt att begränsa vår studie till att ge en övergripande bild av både huvudpro-
blemet IFRS samt delproblemet IAS 19. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen innehåller följande delar: 

1. Inledning: I detta kapitel börjar vi med att ge en bakgrund till vårt problem-
område. Därefter följer en problemdiskussion med huvud- och delproblem. 
Syftet sammanfattar vad vi vill uppnå med vår uppsats. Avslutningsvis har av-
gränsningar gjorts till vårt problemområde och detta följs av en disposition. 

2. Metod:  I detta kapitel börjar vi med att presentera de olika metodinriktning-
arna, kvantitativ och kvalitativ. Därefter motiverar vi vårt metodval och var-
för denna metod passar bäst för vår undersökning. Avslutningsvis beskriver vi 
reliabilitet och validitet som följs åt av hur vi gått till väga vid datainsamlingen 
samt vår intervjustudie. 

3. Teoretisk referensram: I detta kapitel börjar vi med att ge en bakgrund till 
IFRS genom att beskriva harmoniseringen av redovisningen i EU samt hur re-
dovisningen tidigare såg ut i Sverige innan implementeringen av IFRS. Däref-
ter ger vi en djupare redogörelse för vad IFRS innebär för de svenska noterade 
företagen. Vidare går vi djupare in på IAS 19, Ersättningar till anställda. 

4. Empirisk undersökning: I detta kapitel presenteras information om våra re-
spondenter samt återge svaren i vår empiriska undersökning. Vi benämner re-
spondenterna med fiktiva namn då respondenterna önskar att få vara anony-
ma.  

5. Analys: I detta kapitel jämförs de svar vi fått fram från vår empiriska under-
sökning med vår teoretiska referensram. 

6. Slutsats: I slutsatsen presenteras kortfattat vad vi kommit fram till i vår stu-
die. 

 
Figur 1 - Disposition 
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2 Metod 
I detta kapitel börjar vi med att presentera de olika metodinriktningarna, kvantitativ och 
kvalitativ. Därefter motiverar vi vårt metodval och varför denna metod passar bäst för 
vår undersökning. Avslutningsvis beskriver vi reliabilitet och validitet som följs åt av hur 
vi gått till väga vid datainsamlingen samt vår intervjustudie. 

2.1 Kvantitativ inriktning 
Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär en kvantitativ undersökning att man gör 
mätningar vid datainsamlingen och därefter görs statistiska bearbetnings- och analys-
metoder som bygger på den insamlade datan. 

Syftet med en kvantitativt inriktad forskning är att ge en skildring av verkligheten 
med hjälp av olika variabler, det vill säga förklara hur allt hänger ihop i form av nu-
meriska relationer. För att utföra detta genomför man ett slumpmässigt urval som ska 
representera den population man är intresserad av (Svenning, 1997; Hartman, 2004). 

De mest förekommande metoderna för kvantitativa studier är olika former av fråge-
tekniker. Till skillnad från informella intervjuer och samtal har man redan i förväg 
bestämda frågor, där samtliga respondenter ställs inför samma frågor. Använder man 
istället enkäter för att samla in information innebär det att respondenten själv läser 
igenom frågorna och skriver ner sina svar. Vilka svar man får beror på om de ställda 
frågorna är öppna eller stängda. Öppna frågor innebär att respondenten kan svara vad 
han vill. Stängda frågor innebär att svarsalternativen redan är givna. Öppna frågor 
kännetecknas av att de kan få respondenten att komma ihåg något, medan de stängda 
frågorna istället kan få respondenten att känna igen något (Halvorsen, 1992). 

Fördelen med att använda sig av kvantitativa metoder är att man dels får ett objektivt 
mått på sannolikheten att de slutsatser man kommit fram till är korrekta samt att det 
är en enkel metod som kräver få resurser (Infovoice, 2002). Det finns enligt Jacobsen 
(2002) även en rad nackdelar med detta synsätt. Framför allt blir undersökningen 
förhållandevis ytlig då man inte kan gå allt för djupt in i ämnet som undersöks och 
därför är det omöjligt att få fram variationer mellan olika individer. 

2.1.1 Positivism 
Den kvantitativa metodinriktningen härstammar från positivismen som har sin grund 
i en empirisk och naturvetenskaplig tradition. Grundaren till detta vetenskapliga för-
hållningssätt hävdade att det gick att skapa kunskap som var positiv och utvecklande 
för mänskligheten. För att kunskapen ska uppnå positivism, skall den bidra till en 
förbättring av samhället samtidigt som den ska göra nytta. Syftet var att skapa en ve-
tenskaplig metodologi som skulle vara enhetlig för alla vetenskaper, med en upp-
byggnad som i grunden är lika för alla. Positivismen skulle även vara verklig och till-
gänglig för människans sinne och förnuft (Patel & Davidsson, 2003). 

Positivism utgörs av en samling teorier, vilka består av termer som hänvisar till mät-
bara företeelser och satser som förklarar relationen mellan dessa företeelser. För att 
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nå kunskap om verkligheten är det viktigt att noggrant observera den, till exempel 
genom naturliga situationer eller experiment. Med hjälp av dessa teorier kan man 
därefter förklara utvecklingen i världen (Hartman, 2004). Tanken att en forskare all-
tid ska vara objektiv i sitt arbete härstammar från positivismen (Patel & Davidsson, 
2003). Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) beskriver och förklarar positivis-
men relationen mellan olika förhållningssätt, medan hermeneutiska och kritiska stu-
dier söker en helhetsförståelse av människans livsvärld.  

2.2 Kvalitativ inriktning 
Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär en kvalitativ undersökning att den data-
samling man använder sig av fokuserar på kvalitativa intervjuer och tolkande analy-
ser. Hartman (2004) menar att en kvalitativt inriktad forskning behandlar undersök-
ningar av mycket olika slag. Tekniken vid insamling av information med denna me-
tod kan skilja sig nämnvärt mellan olika undersökningar beroende på vad man vill få 
fram och hur man analyserar informationen, det vill säga att svaren blir olika bero-
ende på hur informationen tolkas. Även om de är olika uppbyggda finns något 
gemensamt för dem alla; kvalitativ undersökning står alltid för hur något är beskaffat. 
Man vill med detta undersöka vilken natur eller vilka egenskaper något har. 

Syftet med en kvalitativ undersökning är att man försöker nå en förståelse för livs-
världen hos människan, det vill säga hur man ser på sig själv och sina relationer till 
omgivningen. Vid en sådan undersökning kan man inte isolera variabler och hitta 
samband mellan dem som gäller alla människor. Istället måste man undersöka hela 
människan eftersom varje människa är unik och komplex och inte kan jämföras med 
någon annan (Hartman, 2004). 

Till skillnad från en kvantitativ undersökning vet man i förväg inte vilka tänkbara ut-
fall man får fram vid en kvalitativ undersökning. Man studerar hellre kvalitet och 
helhet än fördelningar och exakta mätvärden. Detta är en av fördelarna med att an-
vända sig av en kvalitativ undersökning (Infovoice, 2002). 

2.2.1 Hermeneutik 
Den kvalitativa metodinriktningen härstammar från hermeneutiken som bygger på 
de problem som uppstod vid de medeltida tolkningarna av Bibeln. Syftet med dessa 
tolkningar var att man skulle se bakom fakta och nå en allmän förståelse och därmed 
se skapelsen i sin helhet (Hartman, 2004; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 

Uppfattningen inom samhälls- och beteendevetenskaperna är enligt Hartman (2004) 
att varje människa uppfattar sig själv och sin situation på olika sätt. Denna kunskap 
kallas människans livsvärld, där man identifierar människors beteende och försöker 
sätta sig in deras livssituation och nå förståelse om deras uppfattning om världen. 
Man vill endast nå en förståelse för hur världen uppfattas och tolkas, inte hur den 
fungerar. 

Genom tolkningar av människan och dess handlingar vill man nå en förståelse för 
dess livsvärld. Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt 
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utifrån sin egen förförståelse och ser allt i sin helhet. Hermeneutiken sägs vara positi-
vismens raka motsats. Hermeneutiken avvisar det naturvetenskapliga förhållningssät-
tet. Hermeneutiken är en tolkningslära och numera ett vetenskapligt förhållningssätt, 
där man försöker få insikt i människans medvetande (Patel & Davidsson, 2003; Hal-
vorsen, 1992). 

2.3 Val av inriktning och metod 
Enligt Patel och Davidsson (2003) beror valet av metod på vilken problemformule-
ring man kommer att använda sig av. Fokuserar man sin studie på statistiska analyser 
passar den kvantitativa metoden bäst. Ska man däremot använda sig av verbala analy-
ser är den kvalitativa metoden mer lämplig. 

Då den information vi vill använda oss av inte finns dokumenterad på grund av att 
vårt problemområde behandlar en ny lag som trädde i kraft först januari 2005, kom-
mer våra primärkällor bestå utav kvalitativa intervjuer. Valet av denna metod ser vi 
som självklart då man med en kvalitativ undersökning hellre vill nå en förståelse än 
att hitta ett samband mellan olika mätbara faktorer. Den främsta metoden inom kva-
litativa studier är baserad på olika former av intervjuer (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997). 

Den form av kvalitativ studie vi har valt har en rad fördelar jämfört med en kvantita-
tiv enkätstudie. En fördel är att bortfallet vanligtvis blir mindre på grund av den per-
sonliga närvaron. Anledningen till detta är att respondenten får ökad förståelse för 
vissa frågor, missförstånd kan utredas, frågor kan följas upp och att svaren kan för-
djupas (Halvorsen, 1992; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Enligt Jacobsen (2002) 
kan man inte fördjupa sig med en kvantitativ undersökning och nå den förståelse man 
behöver och därför är denna metodinriktning mindre lämplig för vår studie. När 
man använder sig av en kvalitativ undersökning är målet att nå en förståelse av hur 
människan upplever sin situation och detta kan uppnås genom att man använder sig 
av det hermeneutistiska förhållningssättet. Detta är vad vi vill uppnå med vår studie 
då vi vill nå en förståelse för hur olika företag upplever IFRS. 

Det finns även en del nackdelar med denna form av kvalitativa studier. Det kan vara 
så att respondenten svarar på ett visst sätt för att göra ett gott intryck och för att inte 
verka obekant med problemområdet. Med andra ord svarar man det man tror förvän-
tas av en. Andra förekommande nackdelar är intervjueffekter där intervjuare och re-
spondent påverkar varandra samt att det kan vara svårt att få intervjutid. En annan 
nackdel är man inte garanterat kommer få de svar man förväntar sig samt att intresset 
hos respondenten kan variera (Halvorsen, 1992; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997). Eftersom vi kommer att använda oss av en kvalitativ metod är vi medvetna om 
att våra frågor till respondenten är subjektiva, då vi ställer frågor utifrån hur vi har 
uppfattat teorin. Även svaren kommer ha ett subjektivt perspektiv, vilket kan leda 
till en mindre rättvisande bild av vårt problemområde.  

Vi är medvetna om att det finns en del nackdelar med en kvalitativ studie. Trots det 
ser vi ändå att fördelarna överväger och att en intervju är det bästa medlet för att 
kunna uppnå vårt syfte med uppsatsen. Det som är viktigt vid val av en intervju är att 
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man i god tid har bestämt sig för vad det är man vill veta och vad man ska använda 
informationen till och även vilka som ska använda sig av den. Detta ligger sedan till 
grunden för hur undersökning ska läggas upp och dess omfattning (Eriksson & Wie-
dersheim-Paul, 1997). 

2.4 Reliabilitet vid kvalitativa studier 
Reliabilitet handlar om pålitligheten av en studie, det vill säga att mätningsinstrumen-
ten man använder sig ska ge trovärdiga och stabila resultat (Hartman, 2004; Svenning, 
1997; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Faktorer som kan sänka reliabiliteten är 
exempelvis olika former av tolkningsproblem och intervjueffekter. För att höja relia-
biliteten av en studie kan man dock tillämpa en rad olika metoder, bland annat ge-
nom att ge tydliga definitioner på de begrepp som används i samband med intervjun 
(Svenning, 1997). 

Reliabilitet, och även validitet, med kvalitativ inriktning hanteras annorlunda jämfört 
med kvantitativt inriktade undersökningar. Eftersom man i en studie med kvalitativ 
inriktning inte kan värdera trovärdighet med siffror ska man istället redogöra att all 
insamling och bearbetning av data har skett på ett systematiskt och trovärdigt sätt. 
Dessutom ska man kunna förklara de förutsättningar som fanns inför undersökning-
en och redogöra för hur resultaten har vuxit fram under processen. Låg reliabilitet 
innebär låg validitet, medan hög reliabilitet inte nödvändigtvis behöver medföra en 
hög validitet. Om man däremot ska nå en hög validitet krävs det att man har en hög 
reliabilitet (Infovoice, 2002). 

Vi anser att vi har uppnått reliabilitet med vår studie då all den teori som vi tagit del 
av har varit så pass uppdaterad och relevant att vi ser den  som både pålitlig och tro-
värdig. Vi har dessutom skickat tillbaka sammanställningen av intervjuerna till våra 
respondenter för att låta dem läsa igenom den och därmed undvika missförstånd. 
Därmed uppnår vi en högre reliabilitet med studien. 

2.5 Validitet vid kvalitativa studier 
Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses. Det är även det vikti-
gaste kravet på ett mätinstrument. Validitet innebär giltigheten hos en studie, det vill 
säga hur korrekt en observation är. Utmaningen är att undvika felkällor som sänker 
giltigheten samt hur giltigheten kan bedömas i olika situationer. Ett sätt att lösa det är 
att skapa en  medvetenhet om olika typer av felkällor och försäkra sig om att behålla 
en hög validitet genom att använda sig av flera olika metoder (Hartman, 2004; Eriks-
son & Wiedersheim-Paul, 1997).  

En annan utmaningen med validitet är att kunna samla in lämplig data för den studi-
en man arbetar med. Ett problem som kan inträffa vid insamling av data är att det 
inte går att avgöra datans giltighet, då man inte kan mäta validitet med enbart empi-
riska hjälpmedel. Istället är man tvungen att granska och argumentera för sina åsikter 
och analyser, eftersom detta kommer att diskuteras och kritiseras (Halvorsen, 1992). 
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Validitet brukar delas in två delar, inre och yttre validitet. Den inre validiteten, även 
kallad logisk validitet, undersöker kopplingen mellan teori och empiri. Exempel på 
inre validitet är att intervjua rätt personer och använda sig av lämpliga mätinstru-
ment. Den yttre, även kallad teoretisk validitet, ser till helheten av ett projekt (Sven-
ning, 1997). 

Efter att ha gjort en noggrann datainsamling anser vi att vår teoretiska referensram 
bidragit till en hög validitet. Detta beror mycket på den inre validiteten, där vi finner 
starka kopplingar mellan teorin och vår empiri. Anledningen till detta är att våra frå-
gor, som är baserade utifrån teorin har gett oss en bra grund för att uppnå vårt syfte 
och svara på vårt problem. Därmed uppnår vi även en yttre validitet då vi kan se hel-
heten med vår studie. 

2.6 Datainsamling 
För att få fram relevant information till vår studie har vi använt oss av både primär- 
och sekundärkällor. Till att börja med gjorde vi en bred sökning på skolbibliotekets 
sökmotor, JULIA samt sökmotorn, Google. Även om Google inte alltid kan ses som 
en trovärdig källa tycker vi ändå att vi har granskat den information vi har fått fram 
och försäkrat oss om att den är uppdaterad och relevant. För att få inblick i ämnet 
använde vi oss i första hand av databasen FAR Komplett samt FAR:s tidsskrift Ba-
lans. Eftersom ämnet är så pass nytt har det inte funnits många sekundärkällor att 
tillgå. För att hitta lämplig litteratur till vår studie har vi tagit del av gamla uppsatser 
med liknade ämnen och därifrån fått idéer till litteratur. Vi har även fått tips från vår 
handledare då det gäller lämplig litteratur. Vi har fått den mest relevanta och uppda-
terade informationen från olika branschorganisationers hemsidor samt även artiklar 
från Dagens Industri. Den källa som har gett oss den mest trovärdiga informationen 
och den vi använt oss mest av är Regeringens proposition, 2004/05:24 – ”Internatio-
nell redovisning i svenska företag”. 

2.7 Intervjustudie 
Vi har i vår studie gjort en kvalitativ undersökning med fyra personer på fyra olika 
företag. Från början var tanken att besöka och intervjua tre till fyra företag i Jönkö-
pingsregionen som är börsnoterade och därmed har berörts av de nya redovisnings-
standarderna, IFRS. Vi insåg snart att det var en mycket svår uppgift att få tag på 
börsnoterade företag som var villiga att ställa upp på intervjuer och som dessutom 
kände sig berörda av IFRS. En allmän uppfattning verkar vara att man inte anser sig 
ha tillräcklig kunskap i området. Detta var för oss förvånande då vi trodde, utifrån 
den litteratur vi läst, att implementeringen av IFRS i januari 2005 fått stor genom-
slagskraft och att företagen numera tillämpar IFRS i sin redovisning. På grund av svå-
righeter att hitta respondenter i Jönköpingsregionen som var villiga att ställa upp 
kontaktade vi även en rad företag utanför regionen. Inte heller utanför Jönköping 
fick vi tag på fler respondenter och därför fick vi göra valet att nöja oss med att besö-
ka två stycken företag i Jönköpingsregionen, Företag C och Företag D, vilka båda 
stämde in på vårt problemområde. För att få en bredare syn på hur företagen påver-
kats av detta valde vi att komplettera med två intervjuer med två revisorer i Jönkö-



 Metod 

 10

ping, Revisor A och Revisor B. Syftet med detta var att få en generell bild om IFRS 
ur företagens perspektiv samt om revisorers åsikter stämde överens med vad företa-
gen ansåg om IFRS. Vi hade även förhoppningar om att revisorer besitter en mer ge-
nerell bild över hur företagen påverkats av IFRS och att revisorernas kunskap inom 
området är bredare än företagens, då de sistnämnda endast behöver ha den kompetens 
som krävs för just deras eget företag. 

Efter att ha ringt runt till våra respondenter och fått bekräftat att vi kunde komma på 
besöksintervju skickade vi snarast ut information till respondenterna via e-mail så att 
de hade möjlighet att sätta sig in i vår studie och våra frågor innan besöket. Utskicket 
bestod av ett försättsblad där vi informerar om tid och datum för intervju samt upp-
gifter på hur man kan kontakta oss. Detta följs sedan åt av en kort introduktion till 
vår uppsats och IFRS, som en förberedande grund för frågorna, vars utformning be-
skrivs lite mer utförligt nedan. För att kunna jämföra svaren mellan respondenterna 
hade vi på förhand skickat ut ett frågeformulär som var likvärdigt för såväl revisorer 
som företag (se bilaga 1-4). Frågorna var konstruerade utifrån vår teoretiska referens-
ram och de var ställda efter samma följd som teorin presenteras i uppsatsen; harmoni-
sering, IFRS samt IAS 19. Detta för att lättare kunna följa logiken och att tydligt se 
kopplingen mellan teori och empiri. Två inledande frågor om en harmoniserad redo-
visning följs åt av en rad frågor om IFRS och det hela avslutas med en inblick i den 
post vi valt att fokusera oss på lite mer, IAS 19 - Ersättningar till anställda. Frågornas 
utformande gjorde det lätt för både respondent och intervjuare att följa med och det 
gav även utrymme till en friare diskussion då man inte hela tiden var bunden till frå-
gorna. 

Av de fyra intervjuerna gjordes endast tre av dessa vid en besöksintervju, på grund av 
att en respondent hastigt fick förhinder då vi hade avtalat tid. Som komplement till 
en intervju besvarades istället våra frågor via e-mail. Vi är medvetna om att en inter-
vju via e-mail inte ger fullt lika ingående och nyanserade svar som uppnås vid en per-
sonlig intervju, därför följdes den upp av en telefonintervju. Under intervjun använde 
vi oss av bandspelare som komplement till egna anteckningar. Anledningen till det är 
för att säkerställa informationen och för att vi skulle få med allt som sades under in-
tervjun. Detta transkriberades så snart som möjligt till skriftlig form som sedan resul-
terade i en sammanställning av intervjun. Vid intervjutillfället gjorde vi även klart för 
respondenterna att de kommer att få se och tycka till om det färdiga resultat innan 
detta lämnas in till handledare. Detta för att ytterligare säkerställa att vi har med kor-
rekt och relevant fakta. Att låta respondenterna vara med och ta del av det färdiga re-
sultat och att eventuellt komma med åsikter ser vi som viktigt då vi vill uppnå reliabi-
litet och validitet. Samtliga intervjuer tog cirka 30-45 minuter. 

Upplägget på hur vi utifrån våra intervjuer skulle sammanställa empirin hade vi från 
börjat klart för oss. Vi hade tänkt oss att börja med en diskussion med revisorernas 
svar och därefter följa upp med en diskussion med företagens svar. Efter att ha varit 
ute på intervjuerna kom det fram att en del respondenter ville vara anonyma. Anled-
ningen till detta var att de ville kunna vara så ärliga som möjligt i sina svar men sam-
tidigt inte bli uthängda på grund av det. Därför har vi ändrat vår uppläggning av 
sammanställningen av empirin och presenterar varje företag var för sig med sina svar. 
Istället för att nämna revisorerna vid namn kommer de kallas, Revisor A och Revisor 
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B. Företagen kommer att benämnas på samma sätt, Företag C och Företag D. Dessa 
jämförelser kommer att resultera i en analys där vi jämför och kopplar samman teori 
med empiri. 

Vi har valt att dela in analysen på samma sätt som teorin och empirin; harmonisering, 
IFRS och IAS 19. Trots att vårt huvudproblem enbart har att göra med IFRS har vi 
ändå valt att ge en bakgrund till harmoniserad redovisning på grund av att vi vill ge 
en mer generell bild av IFRS samt att klarlägga om merarbete förekommer. Anled-
ningen till att vi delar in teorin, empirin samt analysen på samma sätt är för att göra 
uppsatsen mer tydlig och lättförståelig. 

Efter att vi sammanställt våra intervjustudier upptäckte vi att beroende på vilket före-
tag vi intervjuade var informationen om IFRS begränsad. Anledningen till att det 
fanns stora skillnader mellan företagen är exempelvis att Företag C är ett moderbolag 
och har därmed påverkats mer av övergången till IFRS än vad Företag D har gjort 
som är ett dotterbolag och har i stort kunnat behålla den redovisning man tidigare 
följt. Det fanns även skillnader mellan den information som gavs av revisorerna. Det-
ta beror på att Revisor A ännu inte har några klienter som implementerat IFRS och 
hade därmed begränsad kunskap om ämnet. Revisor B hade mer kunskap om IFRS på 
grund av involvering i implementeringen av IFRS. På grund av detta skiljer sig de 
olika empiriavsnitten i omfattning. 



 Teoretisk referensram 

 12

3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel börjar vi med att ge en bakgrund till IFRS genom att beskriva harmonise-
ringen av redovisningen i EU samt hur redovisningen tidigare såg ut i Sverige innan im-
plementeringen av IFRS. Därefter ger vi en djupare redogörelse för vad IFRS innebär för 
de svenska noterade företagen. Vidare går vi djupare in på IAS 19, Ersättningar till an-
ställda. 

3.1 Europeiska Unionen 
Det som ligger till grund för dagens EU är Europeiska Kol- och Stålgemenskapen 
(EKSG). Denna gemenskap bildades 1951 och hade till syfte att förena och samordna 
Västeuropas kol- och stålindustrier (Europa.eu, 2005). Man ville skapa en gemensam 
marknad och fläta samman kontroll, produktionsplanering och utnyttjande av dessa 
råvaror. Gemenskapen bestod av sex medlemsländer och var en början på ett europe-
iskt samarbete som snart skulle komma att utvidgas och leda fram till dagens EU. 
Handelshinder avlägsnades successivt mellan medlemsländerna. I och med underteck-
nandet av Romfördraget 1957 påbörjades arbetet mot en gemensam marknad att växa 
fram. Tio år senare bildades en gemensam kommission, ett gemensamt ministerråd, 
och ett Europaparlamentet (eu2001, 2001).  

1992 undertecknades Maastrichtfördraget av samtliga medlemsländer vilket innebar 
nya former av samarbete mellan länders regeringar. Det första steget i utvecklingen av 
samarbetet mellan regeringarna var skapandet av EU. Det var en lång process att un-
danröja alla handelshinder mellan länderna och att uppnå en gemensam marknad. 
Samma år var den gemensamma marknaden fullbordad då varor, tjänster, personer 
och kapital kunde röra sig fritt mellan länderna. EU består idag av 25 europeiska län-
der som samarbetar och samverkar i politiska och ekonomiska frågor (Europa.eu, 
2005). 

3.1.1 Harmoniserad redovisning inom EU 
EU beslutade år 2000 att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. 
För att lyckas med detta presenterades en strategi där samtliga börsnoterade företag i 
Europa ska tillämpa en gemensam redovisningsstandard (Deloitte, 2004).  

Enligt Artsberg (2002) innebär termen ”internationell” att nationer samverkar. Detta 
är syftet med EU, att samverka för att uppnå en kontroll över den globala marknads-
kraften samt att skapa ett motstycke mot det stora amerikanska inflytandet i världen. 

Flower (1999) pekar på en anledning till varför EU vill harmonisera redovisningen, 
vilken är jämförbarhet. Jämförbarheten medför många fördelar för harmoniseringen 
av redovisningen. Om alla företag rättar sig efter redovisningsstandarder blir informa-
tionen som uppges av de olika företagen mer värdefull och användbar, då man kan 
jämföra de olika resultaten med varandra. Gemensamma standarder underlättar även 
för de som ska tolka och analysera informationen då det blir mindre kostsamt och 
tidskrävande. 
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Globalisering är något som ständigt återkommer i dagens debatt om en mer integre-
rad marknad. Det är viktigt att veta att globalisering idag ofta jämställs med amerika-
nisering. Amerikanska regler var tidigare de enda regler som accepterats på alla inter-
nationella kapitalmarknader, både inom och utanför USA (Artsberg, 2002). Denna 
fokusering på USA börjar nu dock avta. IFRS har skapats som ersättare av ameri-
kanska redovisningsstandarden, US-GAAP. IFRS har lett till att kvaliteten på den eu-
ropeiska redovisningen är mycket hög och EU kan numera konkurrera med US-
GAAP (Europa.eu, 2005). 

Harmoniseringen av företagsrätten grundar sig på Romfördraget och EG rådets 4:e 
direktiv där det beslutades att alla företag inom unionen skall upprätta årsbokslut. 
Syftet med detta är att uppnå jämförbarhet och likvärdighet mellan alla finansiella 
rapporter, framför allt vad gäller de större börsnoterade företagen. För att nå detta 
mål krävdes inte en standardisering av redovisningsnormer, utan medlemsländerna 
fick själva möjligheten att välja hur deras redovisning skulle se ut så länge de uppfyll-
de kraven om jämförbarhet och likvärdighet (COM 508 slutlig, 1995). 

Det finns en rad fördelar och nackdelar med en harmoniserad redovisning inom EU. 
Enligt Epstein & Mirza (2004) är den främsta fördelen med en harmonisering en ökad 
jämförbarhet, som leder till färre missförstånd och ökad trovärdighet till finansiella 
rapporter. Tidigare fanns möjligheten att redovisa samma affärshändelse på olika sätt 
vilket därmed skapade förvirring. Skillnader i redovisningsrekommendationer mellan 
olika länder har inneburit höga kostnader för större internationella företag då de varit 
tvungna att upprätta två eller flera olika finansiella rapporter. En harmoniserad redo-
visning resulterar alltså i mindre arbete och framför allt lägre kostnader för redovis-
ningen. Med dagens harmoniserade redovisning har investerares och andra intressen-
ters möjlighet att fatta informationsbaserade beslut ökat. Fler korrekta beslut leder 
även till att internationella investeringar uppmuntras, vilket är positivt för de berörda 
företagen. Det finns även många fördelar i att den internationella kapitalmarknaden 
blir alltmer global och öppnar nya möjligheter eftersom denna marknad är den störs-
ta utvecklingsmöjligheten för många företag. Framför allt är fördelarna många för 
multinationella företag som med gemensam redovisning över nationella gränser kan 
uppnå en ökad enhetlighet. Det finns dock även en rad nackdelar med att anta en 
gemensam redovisningsstandard. Framför allt hävdas det bland dem som är kritiska 
att en harmonisering inte är möjlig att genomföra. Detta på grund av att orsakerna 
till de nationella redovisningsnormernas skillnader är för många, för stora och för 
komplicerade för att övervinna. Ett annat problem med en harmonisering är att olika 
företag har olika behov. Även svårigheter att koordinera en så stor omställning med 
så många parter inblandande ses som ett problem (Choi, 1997). Amat, Blake och 
Gowthorpe (1998) menar att en annan negativ effekt är att de länder som tar sig an 
redovisningsstandarder av hög kvalitet kan gå miste om standardernas fördelar om 
kostnaden för att implementera dem är för hög. 

3.2 Regeringens proposition 
Regeringens proposition, 2004/05:24, ”Internationell redovisning i svenska företag” 
behandlar regeringens förslag om att anta IFRS som den nya redovisningsstandarden i 
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Sverige. Det mest väsentliga i propositionens innehåll är förslag på ändringar i fram-
för allt ÅRL och de särskilda ÅRL som skall användas av finansiella företag. Försla-
gen grundar sig på en EG-förordning från 2002 som behandlar ämnet användning av 
internationella redovisningsregler samt justeringar i de så kallade redovisningsdirekti-
ven (Regeringens proposition 2004/05: 24 – Internationell redovisning i svenskt före-
tag, 2004). 

EG-förordningen medför att börsnoterade företag är förpliktade till att använda de 
antagna internationella redovisningsreglerna i samband med upprättandet av kon-
cernredovisningar. Propositionen ger förslag på bestämmelser om de svenska regler 
som ska användas av dessa företag. Svenska företag, både noterade och icke-noterade, 
bör framöver fortsätta att tillämpa svensk redovisningslagstiftning istället för interna-
tionell lagstiftning i samband med upprättandet av årsredovisningar (Regeringens 
proposition 2004/05: 24 – Internationell redovisning i svenskt företag, 2004). 

I ÅRL har ändringar gjorts för att svenska företag, inom ramen för svensk lag, får 
ökad möjlighet att använda de internationella redovisningsprinciperna. Vidare ges 
även förslag om att icke-noterade företag ska få möjlighet att tillämpa internationella 
redovisningsprinciper vid upprättandet av koncernredovisningar. I propositionen fö-
reslås även att de antagna internationella redovisningslagarna ska börja tillämpas den 
1 januari 2005 (Regeringens proposition 2004/05: 24 – Internationell redovisning i 
svenskt företag, 2004). 

3.3 Redovisning i Sverige 
De faktorer som påverkar utvecklingen av nya redovisningnormer i ett land är bland 
annat dess ekonomiska, rättsliga och politiska system, samt även landets kultur och 
traditioner (Evans, Taylor & Holzmann, 1994). Tidigare blev en IFRS-standard i Sve-
rige i första hand en del av den svenska regelboken efter att Redovisningsrådet tagit 
fram en rekommendation som bygger på den gällande IFRS-standarden. Under de se-
nare åren har RR anpassat sig mer till IFRS. Idag förekommer det endast skillnader 
mellan IFRS och RR när svensk lag hindrar redovisning analogt med IFRS eller om 
det förekommer några andra klara orsaker. Bokföringsnämnden (BFN) har även bi-
dragit till att anpassa  IFRS-standarderna till god redovisningssed. En IFRS-standarden 
kan även bli en del av god redovisningssed genom att den blir allmänt accepterad vid 
tillämpningen i praktiken. Det är dock väldigt ovanligt att det sker på det viset. Även 
om alla IFRS-standarder inte är en del av god redovisningssed kan de fungera som 
vägledare i de mer komplicerade redovisningsfrågorna då de inte tas upp i svensk lag-
stiftning. När man använder IFRS-standarderna på detta sätt måste man noggrant 
pröva den tillämpade regeln så att den är förenlig med den svenska lagen samt god re-
dovisningssed. I Sverige finns det många sådana företag som fått problem när de har 
beslutat sig för att översätta IFRS-standarderna och att sedan tillämpa dem (Lund-
mark, 1999). 

Utvecklingen av svensk redovisningsstandard har påverkats oerhört mycket av ut-
vidgningen av den internationella kapitalmarknaden (Flower, 1994). Detta på grund 
av att Sverige har många multinationella företag som är beroende av den internatio-
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nella kapitalmarknaden och av en harmonisering av redovisningen inom EU (Blake 
& Amat, 1993). 

3.3.1 ÅRL 
Redovisningen i Sverige baseras idag på ÅRL vilken kräver att företag måste upprätta 
en årsredovisning. 1995 godkände Riksdagen den nya årsredovisningslagen. Den all-
männa lagen, ÅRL, skulle gälla från och med den 1 januari 1996 men för de flesta fö-
retag skulle den inte tillämpas förrän i januari året därpå. ÅRL är på många punkter 
tvingande då den bygger på EG:s 4:e och 7:e direktiv. Förutom att följa ÅRL krävs 
det att man redovisar enligt god redovisningssed. Detta är en rättslig standard som 
bygger på lag, praxis och rekommendationer. ÅRL gäller för alla aktiebolag samt en 
del handelsbolag som ägs indirekt eller direkt av aktiebolag (FAR, 2004; Thorell, 
1996).  

ÅRL (1995:1554) förklarar hur de aktiebolag och de handelsbolag som är berörda ska 
upprätta sin årsredovisning, koncernredovisning samt delårsrapport (1 kap 1§ ÅRL). 
Vad som ska finnas med i en årsredovisning framgår av: ”En årsredovisning skall bestå 
av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse” (2 kap. 1§ 
ÅRL). 

Enligt ÅRL är aktieföretagen varje år skyldiga att lämna en årsredovisning till Patent- 
och Registreringsverket. I och med att man upprättar en årsredovisning på detta vis 
blir den även offentlig för allmänheten (Gröjer, 2002). 

3.3.2 RR 
Redovisningsrådet grundades 1989 av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), 
BFN och Sveriges Industriförbund. Tidigare hade vardera organisation en egen verk-
samhet inom området god redovisningssed. Utvecklingen av redovisningsområdet i 
Sverige influerades till stor del av de internationellt anpassade rekommendationerna 
och uttalandena som Redovisningsrådet gav. Företag med verksamhet utomlands på-
verkas även av de regler och lagar som tillämpades internationellt. Utformningen av 
redovisningsnormer i Sverige var innan skapandet av Redovisningsrådet inte särskilt 
lyckosam. Orsaken till detta var att olika föreningar arbetade parallellt med att ut-
forma redovisningsnormer samt att enskilda företag påverkades av redovisningslagar i 
andra länder. Av denna anledning skapades Redovisningsrådet (Axelman, 1998). 

Syftet med RR är att de ska bidra till: 

• att tillämpning av redovisningsregler gällande transaktioner och liknande hän-
delser sker på ett likartat sätt 

• att den finansiella informationen som ges ut är relevant för dem som fattar be-
slut i ekonomiska frågor 

• att ha en kvalitativ hög nivå på den finansiella rapporteringen som görs av fö-
retagen samt även ta hänsyn till internationella krav (Redovisningsrådet, 
1998). 
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Redovisningsrådet arbetar främst med redovisningsfrågor för börsnoterade företag. 
Rekommendationerna kan utgöra vägledning för samtliga företag och inte enbart de 
som Redovisningsrådet inriktar sig till (Redovisningsrådet, 1998). Vid utformning av 
rekommendationer utgår Redovisningsrådet från ett aktiemarknadsperspektiv och i 
överensstämmelse med internationella lagar. Rekommendationerna skall i så stor ut-
sträckning som möjligt stämma överens med de standarder som ges ut av IASB. RR 
har haft stor genomslagskraft. Ett bevis på detta är att Stockholms Fondbörs har in-
fört ett noteringsavtal som innebär att börsnoterade företag endast kan avvika från 
RR: om särskilda skäl föreligger. Under 1996 bildades Redovisningsrådets Akut-
grupp, vars uppgift är att uttala sig om tolkningar av de olika rekommendationerna, 
både nuvarande och sådana som håller på att utformas, men även om redovisningsfrå-
gor som inte beaktas i någon rekommendation (Axelman, 1998). 

Redovisningsrådet hade vid år 2000 utformat rekommendationer som överensstämde 
med de ca 30 rekommendationerna utgivna av tidigare IASC, nuvarande IASB (Ax-
elman, 1998). En skillnad är dock att IFRS anger en huvudmetod samt en alternativ 
metod medan RR vanligtvis endast anger en metod för att på så sätt skapa enhetliga 
redovisningsnormer. För närvarande har exakt 31 rekommendationer utformats och 
givits ut. Rekommendationerna RR1- RR32 (se bilaga 5) har främst inriktning på fö-
retag som är börsnoterade och även större företag som är allmänt intressanta (Redo-
visningsrådet, 1998). 

3.4 IAS 
International Accounting Standards Committee (IASC) bildades 1973 i London ge-
nom ett gemensamt beslut mellan olika länders revisorsorganisationer. Deras arbete 
innebar att utveckla internationella standarder för redovisningen. IASC var ett privat 
och oberoende organ vars syfte var att arbeta för att uppnå jämförbarhet med finansi-
ella rapporter över nationers gränser. Det högsta beslutande organ var styrelsen som 
hade till uppgift att ta fram förslag till nya standarder och förbättringar av redan exi-
sterande. För att förhindra att IAS tolkades och tillämpades olika över världen bilda-
de IASC 1996 Standing Interpretations Committe (SIC) som hade till uppgift att utta-
la sig om tillämpningen av IAS-standarderna. De olika europeiska ländernas syn på 
IASC och IAS varierade och förändrades över tiden och därför var det viktigt att ha 
ett organ som hela tiden utvecklade och tog fram nya standarder samt reviderade re-
dan befintliga (Lundmark, 1999). 

Lundmark (1999) menar att målet med IAS-standarderna var att de nationella reglerna 
skulle tillåta företagen att upprätta en koncernredovisning med hjälp av IAS-
standarderna. Detta skulle även gälla om man inte var börsnoterad på den internatio-
nella kapitalmarknaden. Syftet var att man skulle bli mer kostnadseffektiv och jäm-
förbar med andra europeiska företag. 

3.4.1 IASB 
2001 grundades IASB, tidigare IASC och består utav 14 medlemmar som tillsammans 
har ansvaret för att skapa nya redovisningsnormer. Vid sin sida vid utformningen av 
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nya redovisningsstandarder får IASB hjälp av International Financial Reporting In-
terpretations Committe (IFRIC). Detta är en kommitté som finns till för att hjälpa 
IASB med att etablera och förbättra finansiella standarder (IASB, 2005a). Lundmark 
(1999) påpekar att framtagandet av en ny standard är en långdragen process som i re-
gel tar upp till tre år. Detta beror på att intressenterna får gott om tid på sig att 
komma med positiv och negativ kritik om den aktuella standarden. Blir det många 
komplikationer längs processen kan det ta upp till tio år innan standarden fastställs. 

IASB påbörjade 2001 arbetet med att utveckla en ny internationell redovisningsstan-
dard. Syftet med IASB är att utveckla globala redovisningsnormer med hög kvalitet 
där man ska kunna jämföra företag från olika länder med varandra samt skapa ett 
motstycke till den amerikanska redovisningsstandarden, US-GAAP (Artsberg, 2002). 
IASB:s mål är att skapa globala redovisningsstandarder som både är enkla att förstå 
och möjliga att verkställa (Holmquist, 2003). IASB har beslutat att benämna sina 
standarder IFRS, som syftar till både IAS och IFRS. IASB arbetar hela tiden med att 
ta fram förslag till nya standarder, samtidigt som man granskar och reviderar nuva-
rande standarder (Axelman et al, 2003). IAS och IFRS är samma sak. När IASB grun-
dades förvärvades samtliga 41 IAS-standarderna (se Bilaga 6) (AccountingNet, 2005). 

IASB:s syfte med den nya redovisningsstandarden är att skapa en harmoniserad inter-
nationell redovisning. Fördelarna med detta är att minimera missförstånd vid före-
tagsanalyser och att öka jämförbarheten mellan företag (PMR, 2005). Kravet av en 
harmonisering av redovisningen kommer bland annat från de multinationella företa-
gen då de påverkas negativt av alla olika nationella redovisningsregler de dagligen ut-
sätts för i handeln med omvärlden (Evans et al, 1994). 

3.5 IFRS 
Från och med den 1 januari 2005 ska samtliga börsnoterade företag inom EU som har 
värdepapper noterade upprätta en koncernredovisning enligt IFRS (Regeringens pro-
position 2004/05: 24 – Internationell redovisning i svenskt företag, 2004). IFRS är ka-
pitalorienterade redovisningsnormer, vilket innebär att företagen måste ge mer detal-
jerade upplysningar och större transparens än när de redovisat tidigare (PWC, 2005). 
Många företag var från början väldigt kritiska till de nya IFRS då de upplevde att de 
nya standarderna hade förflyttat uppmärksamheten från företagets verksamhet till en 
ren redovisningsteori. Idag har dock IFRS allmänt accepterats då företagen har insett 
att standarderna skapar en harmonisering och en större jämförbarhet mellan företag i 
olika länder (Svedbom, 2004). 

Den svenska regeringen föreslog i sin proposition ”Internationell redovisning i svens-
ka företag” att även icke-noterade företag ska ha valmöjligheten att upprätta en kon-
cernredovisning enligt IFRS. Medlemsländerna har valmöjligheten att själva bestäm-
ma om man vill tillämpa IFRS-standarderna på de icke-noterade företagen. Det finns 
även undantag för vilka företag som berörs av denna förändring. De företag som idag 
redovisar enligt US-GAAP, företag som är noterade på en börs utanför EU samt de 
företag som endast har värdepapper men inga aktier noterade kan vänta med konver-
teringen till 2007. Till följd av detta kan de äldre svenska lagarna tillämpas under en 
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övergångsperiod (Regeringens proposition 2004/05: 24 – Internationell redovisning i 
svenskt företag, 2004). 

Många företag insåg till en början inte vidden av implementeringsarbetet och påbör-
jade därför detta alldeles för sent. En påskyndning av arbetet togs på allvar då revi-
sionsbranschens organisation, FAR, i ett brev uppmanade alla berörda parter snarast 
påbörja övergångsprocessen. Denna varning gällde främst medelstora och små företag 
medan de stora företagen redan låg bra till med implementeringsarbetet (Munkham-
mar, 2004b). Implementeringen av IFRS har krävt enorma resurser av företagen, 
framför allt då det gäller utbildning av personal samt rådgivingskostnader (Precht, 
2004). Redan under 2004 års första kvartal ska de berörda företagen tillämpa de nya 
reglerna internt för att kunna få fram jämförelsetal för 2005 i årsredovisningen. De 
jämförelsetal man får fram ska redovisa de främsta olikheterna i företagets nuvarande 
redovisningsnormer och IFRS. Man ska även lämna uppgifter på och redogöra för 
hur tillämpningen av IFRS anpassats och vilken effekt den har gett (Deloitte, 2005a; 
Hammarström, 2004; Wilke, 2005). 

Rekommendationer som har utfärdats av Redovisningsrådet har under senare år fått 
sina motsvarigheter av IFRS. Än så länge täcker de inte alla områden som IFRS be-
handlar (Sandvik, 2005). Axelman et al. (2003) visar att 25 av de totalt 41 olika IFRS-
standarderna skiljer sig mer eller mindre åt från RR. De mest markanta skillnaderna 
har att göra med mängden av information som krävs. De poster som mest kommer 
att påverkas av IFRS är redovisning av Finansiella instrument, Goodwill samt Ersätt-
ningar till anställda (Wilke, 2005). 

För att enligt Holmquist (2003) undvika problem vid övergången till IFRS borde alla 
berörda parter, företag, revisorer samt intressenter, vara med från början då nya stan-
darder skapas. Det största problemet vid skapandet av nya standarder är framför allt 
de skillnader som uppkommer mellan länder när de implementeras. Ofta är det inte 
förrän en tid efter då en standard tagits fram och implementerats som problem upp-
står. För att lyckas med att ta fram en internationell standard som ska fungera bra i 
alla länder krävs enligt IASB inte bara en bra revision, utan även noggrann tillsyn 
över denna. 

3.6 Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda behandlades tidigare i RR 29 och numera enligt IAS 19. Här 
följer en redogörelse för hur denna post har förändrats sedan övergången från RR 29 
till IAS 19. IAS 19 berör de noterad företagen från och med 2005. De icke-noterade 
företagen samt för juridisk person gäller fortfarande RR 29. 

3.6.1 RR 29 
RR 29 hade som syfte att fastställa hur redovisning av ersättningar till anställda skulle 
ske och hur man lämnar ut upplysningar om dessa ersättningar. Rekommendationen 
behandlade alla former av ersättningar till anställda. Enligt rekommendationen ska 
företag redovisa en skuld när företagets anställda har utfört tjänster för att få framtida 
ersättningar. De ska även redovisa en kostnad när företaget använder de ekonomiska 
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fördelar som uppkommer i samband med att de anställda utför tjänster. Rekommen-
dationen tar dock inte upp redovisning i pensionsstiftelser (Redovisningsrådet, 2002). 

RR 29 kan delas in i fem olika kategorier. Dessa är Kortfristiga ersättningar till an-
ställda, Ersättning efter avslutad anställning; avgiftsbestämda planer och förmånsbe-
stämda planer; Övriga långfristiga ersättningar till anställda, Ersättningar vid uppsäg-
ning samt Aktierelaterade ersättningar. Kortfristiga ersättningar till anställda behand-
lar löner samt sociala kostnader, betald korttidsfrånvaro, vinstandelar och bonus samt 
icke-monetära ersättningar. Ersättningar efter avslutad anställning innebär redovis-
ning av exempelvis pensioner. De delas upp i avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
planer. De avgiftsbestämda planerna är i allmänhet okomplicerade eftersom företagets 
förpliktelser för samtliga perioder består av de belopp som företaget ska betala under 
den aktuella perioden. Pensionsplaner som bygger på den förmånsbestämda metoden 
är betydlig mer komplicerade än den avgiftsbestämda. I det här fallet är man tvungen 
att använda sig av aktuariella antaganden1 för att räkna ut vad förpliktelsen och kost-
naden blir. Denna rekommendation framför bland annat krav på att företagen ska re-
dovisa både juridiska och informella förpliktelser som kan ha uppkommit med an-
ledning av den praxis som företaget använder. Man ska även bestämma nuvärdet av 
förmånsbestämda förpliktelser samt verkliga värdet av potentiella förvaltningstill-
gångar regelbundet för att det inte ska uppstå stora skillnader i belopp som redovisas 
jämfört med belopp som fastställs på balansdagen. Den tredje kategorin, Övriga 
långfristiga ersättningar till anställda, innehåller bestämmelser rörande långvarig be-
tald frånvaro, betald ersättning till långtidsanställda i samband med jubileer eller lik-
nande, ersättning vid arbetsoförmåga, betalning av vinstandelar och bonus samt sena-
relagd ersättning. Ersättningar vid uppsägning hanteras avskilt från andra ersättningar 
till anställda på grund av att arrangemanget som leder till förpliktelsen är själva upp-
sägningen istället för den anställdes tjänstgöring. Den här typen av ersättningar ska 
redovisas när företaget själv väljer att avsluta en anställds anställning i förväg eller om 
en anställd frivilligt väljer att acceptera en uppsägning i gengäld mot en ersättning. 
Aktierelaterade ersättningar behandlar aktier, aktieoptioner och andra egetkapitalin-
strument som genom emission givits till de anställda samt kontant betalningar (Redo-
visningsrådet, 2002). 

3.6.2 IAS 19 
IAS 19 är till för att förhindra alltför stora svängningar i redovisat resultat mellan 
åren gällande ersättningar till anställda (Rundfelt, 2003). Denna post redogör för hur 
olika typer av ersättningar till anställda ska redovisas. Standarden består av fyra kate-
gorier. Den första kategorin gäller Kortsiktiga förmåner som ersättning för utfört ar-
bete, sociala förmåner, bonusar samt icke-monetära förmåner. Den andra kategorin 
gäller de förmåner man får Efter avslutad anställning som pension eller liknande pen-
sionsförmåner, livsförsäkringar samt sjukvård. Tredje kategorin innehåller Övriga 
långsiktiga ersättningar, bland annat vinstutdelningar. Den fjärde innehåller bestäm-

                                                
1 Antaganden utifrån finansiella och demografiska faktorer, exempelvis förväntad lönetakt och livs-

längd (Axelman et al., 2003). 
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melser om Ersättningar vid uppsägning. IAS 19 innehåller däremot inga uppgifter om 
hur Aktierelaterade ersättningar ska redovisas i resultat- och balansräkningen. Detta 
sker istället i IFRS 2, Aktierelaterade ersättningar (IASB, 2005b). 

RR 29 stämmer till stor del överens med IAS 19. Den stora skillnaden, förutom att 
aktierelaterade ersättningar numera hanteras i en egen post, är redovisning av pen-
sionskostnader och pensionsskulder. Denna skillnad påverkar redovisningen i resul-
tat- och balansräkningen men inte kraven på upplysningar (Axelman et al., 2003). En 
annan skillnad är att företag som avsatt medel till pensionsstiftelser numera ska få 
tillgodoräkna sig en normal avkastning, oavsett den faktiska avkastningen (Rundfelt, 
2003). 

Precis som i RR 29 är kategorin Ersättningar efter avslutad anställning uppdelad i två 
delar, avgiftsbestämda planer och förmånsbestämda planer (Axelman et al., 2003). De 
avgiftsbestämda pensionsplanerna påminner om hur pensionerna redovisades tidigare. 
Medan de förmånsbestämda pensionsplanerna avser hur pensionerna numera redovi-
sas enligt IFRS (Deloitte, 2005b). Enligt Hammarström (2004) har svenska företag ti-
digare inte behövt fundera och ägna så mycket tid åt tillgångar och skulder av dessa 
när det gäller utbetalningar av pensioner. Företagen har gjort pensionsinbetalningar-
na till pensionsinstituten, främst hos Alecta2, vilka sedan har betalat ut pengarna till 
pensionärerna. I och med IAS 19 som började gälla från och med 2005 krävs nu att 
företagens pensionsförpliktelser finns med i redovisningen. Framför allt börsföretag 
som har ett stort antal anställda kommer att påverkas av detta, då det handlar om sto-
ra belopp i pensionsskulder, som ska vid varje kvartalsrapport summerar företagets 
pensionsförpliktelser. De uppgifter som beräknas vara svåra att ta fram är personalens 
framtida livslängd samt deras löneökningar fram till pensionen. 

IAS 19 är en standard som är mycket komplex. Anledningen till detta är man numera 
vid beräkningen av pensionsskulder och pensionskostnader även ska beräkna nuvär-
det av förväntad lönetakt samt förväntad livslängd. Detta skiljer sig från hur det är 
idag då man dessutom måste redovisa potentiella försäkringstekniska vinster eller för-
luster (PMR, 2005). 2004 implementerades IAS 19 i de svenska företag på koncernni-
vå. På grund av detta skulle man även göra en beräkning för 2003 för att få fram jäm-
förelsetal (Carnegie, 2005). 

                                                
2 Alecta är ett pensionsinstitut som utvecklar, erbjuder och förvaltar kollektivavatalade pensionsplaner 

(Alecta, 2005). 
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4 Empirisk undersökning 
I detta kapitel presenteras information om våra respondenter samt återge svaren i vår em-
piriska undersökning. Vi benämner respondenterna med fiktiva namn då respondenterna 
önskar att få vara anonyma.  

4.1 Intervju med Revisor A 
Revisor A är anställd vid ett internationellt revisionsföretag. Revisor A har ännu inte 
varit involverad i implementeringsarbetet av IFRS. 

4.1.1 Harmonisering 
Enligt vår kontaktperson Revisor A är det överlag inte många företag i Jönköpings-
regionen som har påverkats av en harmoniserad redovisning och därför har jämför-
barheten inte gjort någon större nytta för de mindre företagen. Den främsta anled-
ningen till detta är att de företag som inte är börsnoterade har valt att vänta så länge 
som möjligt med implementeringen.  

En av fördelarna med en harmonisering är att jämförbarheten blir högre mellan 
svenska och utländska företag om man redovisar enligt samma principer. Det under-
lättar när alla utgår från samma förutsättningar i redovisningen. 

4.1.2 IFRS 
Revisor A anser att implementeringsarbetet av IFRS inte har fått den genomslagskraft 
man tidigare trodde att den skulle få. Innan implementeringen av IFRS trodde man 
att det skulle innebära ett omfattande arbete, men efter övergången insåg man att det 
inte innebar stora skillnader mot tidigare redovisningsprinciper. Tack vare att man i 
god tid successivt anpassat RR har skillnaderna inte blivit stora. En av anledningarna 
till att IFRS inte inneburit några markanta skillnader för alla företag är att många fö-
retag försöker hitta en smidigare väg med redovisningen då man inte frivilligt överar-
betar något som inte behövs. Man vill helt enkelt inte lägga ner mer tid än vad som 
krävs. Mindre företag har inte tillräckligt stora resurser för att lägga ner tid och arbe-
te på IFRS. Man väljer hellre att lägga resurserna på annat som anses viktigare för fö-
retaget. De riktigt stora företagen har större flexibilitet och så länge som de redovisar 
öppet och är konsekventa med vad de gör kan de tänja på gränserna. Trots alla nya 
standarder kommer man aldrig att uppnå total jämförbarhet. Företagen kommer all-
tid att befinna sig i en gråzon. På grund av att standarder är baserade på tolkningar 
kommer det aldrig bli svart på vitt. Olika tolkningar resulterar i olika regler.  

En anledning till att många företag i Jönköping inte berörts av IFRS är att det främst 
är moderbolag som påverkas och i Jönköpingsregionen finns det få moderbolag. Det 
finns dock en del dotterbolag i denna region men deras arbete med IFRS är inte lika 
krävande som för ett moderbolag. Dessutom får många dotterbolag fortsätta redovisa 
enligt gamla principer eftersom moderbolaget tar hand om det mesta av arbetet. Dot-
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terbolagen är dock skyldiga att ta fram fler upplysningar till moderbolaget än tidiga-
re, vilka sedan sammanställs och redovisas enligt IFRS på koncernnivå. 

Påtryckningar har varit nödvändiga för att få företag att inse vikten av arbetet med 
IFRS och betydelsen att börja i tid.  

Revisor A har en viktig roll i att agera som bollplank i frågor om IFRS, men i stort 
klarar företagen mycket av arbetet själva. De företag som redan berörs av IFRS är så 
pass stora att de har kompetens och resurser och inte behöver ta till omfattande ex-
tern hjälp. Revisor A anser att det är relevant för företagen att få veta vilka poster de 
bör fokusera på, så att ett företags individuella behov tillgodoses. Därefter får företa-
gen jobba vidare med detta och efter en viss tid har man uppföljning för att utvärdera 
arbetet. 

Revisor A anser att införandet av IFRS innebär merarbete i början, men i framtiden 
kommer det inte krävas lika mycket arbete eftersom man efter implementeringen 
kommit in i rutinerna. 

4.1.3 IAS 19 
Enligt Revisor A är det främst två poster som har varit svår att implementera. Dessa 
är Finansiella instrument, IAS 39, och Ersättningar till anställda, IAS 19.  När det 
gäller IAS 19 är det framför allt Ersättningar efter avslutad anställning som har på-
verkats. Redan med RR 29 hade man omfattande regler och införandet av IAS 19 
medför ytterligare regler. Det främsta problemet med IAS 19 är att få fram de nöd-
vändiga uppgifterna från pensionsinstituten exempelvis Alecta. Denna framtagning av 
uppgifter är både kostsam och tidskrävande, vilket innebär att företagen inte hinner 
få uppgifterna i tid. Många företag har även problem med att tolka och räkna på pen-
sionerna och därför blir det svårt för dem att både implementera och tillämpa denna 
post. 

4.2 Intervju med Revisor B 
Revisor B är anställd vid ett internationellt revisionsföretag. Revisor B har varit del-
aktig i arbetet med IFRS och har agerat både som projektledare och bollplank. 

4.2.1 Harmonisering 
Revisor B ser en harmonisering av redovisningen som mycket positivt då jämförbar-
heten mellan företag förbättras avsevärt. De företag som har haft mest behov och 
nytta av en harmonisering är framför allt stora internationella företag. Tidigare har 
det för dessa företag varit svårt att förstå redovisningens uppbyggnad i respektive land 
och företag. I och med gemensamma redovisningsstandarder har man nu fått bättre 
förståelse för den internationella redovisningen. 
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4.2.2 IFRS 
Revisor B menar att påtryckningar gällande implementering av IFRS ofta kommer 
från moderbolaget. Arbetet med denna implementering har gått bra, men en nackdel 
är att det har inneburit en stor belastning på företag som inte har tillräckligt med re-
surser. Svårigheter med implementeringen beror på att standarder  tolkas olika i olika 
länder. Revisor B tror att det kommer att ta flera år innan alla redovisar på samma 
sätt och eventuellt kan därför företag med små resurser inte tillämpa alla regler fullt 
ut i väntan på att bättre metoder kommer. Vissa företag har ibland valt att ta genvä-
gar, men det rör sig oftast om att de inte varit medvetna om det och missat att ta med 
det.  
 

De företag som tillämpat IFRS har tog året innan de övergick till de nya standarderna 
fram jämförelsetal. Dessa tal har inte inneburit någon nytta för de berörda företagen 
utan endast merarbete. Detta merarbete är dock oundvikligt då det behövs göras för 
att kontrollera att själva rapportprocessen fungerar. Företag kommer definitivt att 
behöva avsätta extra tid för att upprätta kommande årsredovisning eftersom det nu-
mera är med IFRS krävs fler tilläggsupplysningar än tidigare. Detaljdiskussioner i frå-
gor som egentligen inte är stora kan göra att man inte hinner lägga ned tid på annat 
som kanske bör prioriteras istället. 
  
 
Företag klarar normalt inte av att införa de nya redovisningstandarderna själva och 
därför är extern hjälp nödvändig. Revisor B har varit delaktig i två implementeringar 
och har mer eller mindre fått agera som projektledare och driva arbetet med IFRS. 
Vanligtvis har det i vissa företag räckt att revisorerna agerat bollplank men de flesta 
behöver någon som driver arbetet, oavsett om det rör sig om mindre eller större före-
tag.  

I framtiden tror Revisor B att företagen kommer att klara sig i stort sett själva om 
standarderna inte förändras. Om nya standarder uppkommer eller om ändringar görs 
i befintliga standarder behöver företagen mer extern hjälp för att anpassa sig. Alltså 
kommer så mycket som möjligt att skötas internt inom företagen så länge inga för-
ändringar uppkommer. På lång sikt kommer IFRS att bidra till en högre jämförbar-
het mellan företag i olika länder. Detta kommer dock inte att uppnås förrän om ett 
par år då samtliga företag på allvar kommit igång med IFRS. Än så länge finns det all-
deles för många tolkningar om hur IFRS ska redovisas bland företag i olika länder. 

4.2.3 IAS 19 
De som påverkats mest av denna post är de bland annat de företag som tidigare inte 
följt RR vilket oftast gäller större företag. Skillnaderna jämfört med tidigare är inte så 
stora, bland annat har uppdelningen av avgiftsbestämda och förmånsbestämda inte 
inneburit någon större förändring i de företagen Revisor B varit inblandad i. 

IAS 19 har enligt Revisor B enbart inneburit merarbete framför allt i Ersättningar ef-
ter avslutad anställning då man nu är tvungen att räkna om pensionen. Många företag 
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klarar inte av att själva hantera den förmånsbestämda pensionsplanen eftersom den är 
komplex. Det är endast de stora företagen som kan hantera denna del internt. För att 
kunna klara av pensionsdelen har man behövt ta till hjälp både från revisorer och 
pensionsinstitut. Företagen har fått beställa beräkningar från pensionsinstituten vilka 
kostar runt 15 000 kronor per företag och beräkning. Pensionsinstituten har dock 
inte klarat av att få fram dessa uppgifter i god tid. Övriga personalförmåner i IAS 19 
har inte orsakat några ändringar i redovisningen jämfört med tidigare.  

4.3 Intervju med Företag C 
Företag C är ett moderbolag och är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1997. Sedan 
januari 2005 är IFRS fullt ut implementerat i företaget. Inom Företag C är det ansva-
rig Controller samt Ekonomichef som arbetar med IFRS och under intervjun besva-
rades frågorna av Controller. 

4.3.1 Harmonisering 
Företag C ser problem med en harmonisering av redovisningen. Om man till exem-
pel köper ett utländskt företag som inte är börsnoterat på en marknad inom EU och 
därmed inte följer IFRS, står man inför samma problem som man tidigare gjort vid 
olika former av jämförelser. Kan man inte jämföra företagen med varandra har man 
ingen nytta av en harmonisering av redovisningsstandarderna.  

4.3.2 IFRS 
Företag C har hela tiden följt RR och har därför successivt implementerat de nya 
IFRS-standarderna. Det stora steget togs vid årsskiftet 2004/2005. Det har inte varit 
krångligt att implementera IFRS i företaget. Anledningen till detta är att RR succes-
sivt anpassats till IAS. 

För Företag C innebär IFRS ingen nytta utan bara massa extra jobb. Det är främst 
moderbolag som påverkats av IFRS medan det inte har skett några stora förändringar 
i dotterbolagen. Det enda som skiljer sig åt nu från tidigare då det gäller förhållandet 
mellan moderbolaget och deras dotterbolag är att de måste begära in mer information 
från dem på grund av de utökade upplysningskraven. Trots att Företag C egentligen 
behöver mer tid för upprättandet av årsredovisningen kommer de inte att lägga ner 
mer tid. Anledningen är att en så pass liten koncern varken har resurser eller tid att 
avsätta till detta arbete samt att arbetsledaren aldrig skulle acceptera att det skulle ta 
längre tid. De större internationella företagen måste ha ett ännu mer omfattande ar-
bete med sina dotterbolag än vad de idag har, menar Företag C. Att få alla dotterbo-
lagen att rapportera och arbeta enhetligt är en näst intill omöjlig uppgift. De stora fö-
retagen har mycket större resurser än de mindre börsnoterade företagen. De har så 
pass mycket folk att de kan sköta allt internt, medan de mindre inte har de resurserna 
utan måste köpa detta i form av konsulthjälp. Företag C har tagit hjälp utifrån men 
inte så mycket att det inneburit stora kostnader. Företag C kommer alltid att använ-
da sig av externhjälp och när man kommit in i rutinerna kommer de att behöva kon-
sulthjälp endast som bollplank. 
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Innan övergången till IFRS redovisade Företag C enligt svensk redovisningsstandard, 
vilket innebar att man följde ÅRL, RR samt god redovisningssed. De anser inte att de 
har haft några påtryckningar från internationella partners. FAR skickade ut varning-
ar angående implementeringen av IFRS. Företag C påpekar att FAR gör utskick till 
alla företag hela tiden och har därför inte tagit dessa varningar på allvar. Däremot har 
företaget, när de glömt någonting i sin rapportering, fått påpekningar om detta från 
Stockholmsbörsen. I övrigt anser man sig nöjd med implementeringen och anser att 
man har levt upp till kraven som ställts på företaget. 

Vid implementeringen av IFRS har de tagit hjälp av en redovisningskonsult som har 
agerat som vägledare och förklarat för dem vad som ska göras och på vilket sätt. Där-
efter har de anpassat sig till detta och tagit fram de uppgifter som krävts till de poster 
som gäller för företaget. Företag C menar att företag inte förstår omfattningen med 
IFRS utan de måste ta hjälp av konsulter. Anledningen är att det innebär alldeles för 
mycket arbete som man inte har någon möjlighet att klara av själv samt att det är så 
pass komplicerat att man får låta experterna ta hand om det. 

IFRS är en hjälp för analytiker för att kunna jämföra olika börsnoterade koncerner 
inom EU. Det finns ingen koncern som är den andre lik och därför kan total jämfö-
relse aldrig uppnås. Man får göra individuella jämförelser på grund av att företag ex-
empelvis värderas på olika sätt. Allt som har med olika former av värderingar att göra 
går inte att jämföra med tanke på att det finns lika många sätt att värdera något på 
som det finns företag. På grund av detta kommer man alltid att befinna sig i en grå-
zon då man tvingas göra subjektiva bedömningar. 

Företag C tror att det finns ett stort missnöje bland företag som tillämpar de nya 
standarderna. Anledningen tros vara att olika revisionsorganisationer runt om i värl-
den börjar utveckla nya regler som exempelvis IFRS, men de vet inte riktigt hur man 
ska tillämpa dem i praktiken hos företagen. Företag C anser att det är för mycket teo-
ri, man har helt och hållet flyttat blicken från det praktiska arbetet, nämligen företa-
gens verksamhet till att bara kolla på siffror. De uppgifter som tas fram är främst rik-
tade till aktieägare samt analytiker. Företag C tror att andra människor inte har nå-
gon nytta av IFRS på grund av att man inte har förstått vad det innebär. 

Företag C tror att anledningen till att nya regler tillkommit beror på att vissa företag 
har utnyttjat systemet, det vill säga brutit mot reglerna. Många av de stora företagens 
affärsskandaler gör att man måste lämna fler upplysningar, vilket leder till ett mer 
omfattande redovisningsarbete. 

Självklart finns det skillnader mellan olika standarder men det är egentligen bara på 
upplysningsnivån som de markanta skillnaderna finns. Det som har påverkats mest 
enligt Företag C är Ersättningar till anställda, IAS 19, samt Finansiella instrument, 
IAS 39. I övrigt har inte några större skillnader uppkommit. Det som lett till merar-
bete för företagen är de mer krävande upplysningarna samt arbetet med årsredovis-
ningen. 
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4.3.3 IAS 19 
Den största förändringen förra året var pensionsberäkningar och Företag C förstår 
inte innebörden eller nyttan med den. De som arbetar med detta vet knappt vad det 
är som de har gjort gällande redovisningen av pensionerna. Man har gjort antaganden 
och bedömningar, exempelvis gällande förväntad lönetakt. Företag C tvivlar på om 
det sätt de använder sig av nu kommer bli mer rätt än tidigare. 

Den mest markanta skillnaden mellan hur man har räknat ut den här posten tidigare 
är alla de upplysningar som tillkommit sedan den trädde i kraft. Den andra skillnaden 
är nu hur man ska göra en omräknad pensionsersättning. Dessa beräkningar kräver 
att man tar hjälp utifrån. Posten har dock inte varit mer teknisk svår att implemente-
ra än andra poster, men den har däremot krävt väldigt mycket administrativt arbete. 

Företag C hoppas att det inte blir allt för stora förändringar med IAS 19 i framtiden. 
Det finns dock vissa saker som de är tveksamma till och det är om denna post kom-
mer att överleva som den ser ut idag. I Sverige kan man inte leva upp till de krav som 
ställs. Detta beror på att de flesta börsnoterade företag är knutna till pensionsinstitut 
som inte klarar av att i tid ta fram de uppgifter som företagen kräver av dem. Följden 
av detta blir att de svenska börsnoterade företagen kommer redovisa fel. 

4.4 Intervju med Företag D 
Företag D är ett dotterbolag inom en stor koncern i Sverige och moderbolaget är se-
dan 1998 noterat på Stockholmsbörsen. Sedan i januari 2005 har koncernen imple-
menterat IFRS fullt ut. Inom Företag D är det Controller som tillsammans med Eko-
nomichefen är ansvarig för arbetet med IFRS och vid intervjun besvarades frågorna 
av Controller. 

4.4.1 Harmonisering 
Företag D ser en harmonisering till gemensamma redovisningsprinciper som något 
positivt, men poängterar att det framför allt är en klar fördel för internationella före-
tag. Eftersom endast en liten del av Företag D:s försäljning sker utomlands har därför 
en harmonisering av redovisningen inte inneburit några större skillnader för deras re-
dovisning. Däremot anser Företag D att en ökad jämförbarhet mellan olika företag 
kommer få större betydelse när allt fler företag flyttar sin verksamhet utomlands. På 
grund av detta har det varken funnits behov eller nytta av en internationell harmoni-
sering av redovisningen för dem. Denna lilla påverkan av harmonisering beror på att 
man som dotterbolag inte påverkas lika mycket som moderbolaget. 

4.4.2 IFRS 
Företag D redovisade tidigare enligt US-GAAP men upplever ändå inte att övergång-
en till IFRS ha inneburit någon större förändring. Enda skillnaden sedan tidigare är 
att man fått en utökad bas av blanketter till moderbolaget, det vill säga upplysnings-
plikten har ökat något. 
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Påtryckningar från moderbolaget samt varningar från FAR gjorde att Företag D i god 
tid började arbetet med IFRS. Implementeringsarbetet började internt redan 2002 där 
man presenterade IFRS i stora drag och påtalade vikten av att påbörja arbetet i god 
tid. Under 2003 blev införandet av IFRS mer påtaglig och då följdes utbildningen upp 
med fokusering på de standarder som är mest relevanta för företaget. Jämförelsetal 
togs fram under 2004, men inte heller dessa har lett till några större väsentliga skill-
nader för företaget och därför har man inte haft någon större nytta av dessa. 

Företag D anser själva att arbetet med IFRS har gått bra, mycket tack vare stöd från 
moderbolaget. Det finns fortfarande ett behov av revisorer och konsulter som agerar 
bollplank när man stöter på problem i redovisningen men i huvudsak klarar de sig 
själva med intern hjälp från moderbolaget. Även i framtiden kommer redovisningen 
att skötas internt med stöttning av framförallt moderbolaget och revisorer. Tidig och 
grundlig förberedelse har dock lönat sig för att möjliggöra en smidig och väl genom-
förd implementering. Man får dock påminnas om att detta är ett dotterbolag med en 
relativt enkel verksamhet. 

Företag D anser att IFRS är bra då man uppnår en högre jämförbarhet med tanke på 
att fler bolag internationaliseras och många företag idag flyttar sin verksamhet utom-
lands. Om Företag D i framtiden skulle utvidga sin verksamhet internationellt kom-
mer IFRS att vara till större nytta. Enhetliga upplysningar bidrar till att ge en bättre 
överblick och jämförelse mellan olika företag. 

4.4.3 IAS 19 
Inte heller IAS 19 har inneburit några större förändringar eller svårigheter i redovis-
ningen då Företag D upplever att denna post i stort stämmer överens med RR 29 när 
de gäller upplysningsplikt. Företag D menar att detta beror på att företaget använder 
sig av avgiftsbestämda förmåner. I och med detta har företaget därför inte behövt ta 
till extern hjälp till denna post. Hade man däremot använt sig av förmånsbestämda 
pensioner istället, tror Företag D att situationen hade sett helt annorlunda ut med 
mer extern hjälp vilket även skulle ha lett till högre kostnader.  
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5 Analys 
I detta kapitel jämförs de svar vi fått fram från vår empiriska undersökning med vår teo-
retiska referensram. 

5.1 Harmonisering 
Syftet med EU är att skapa en gemensam marknad för samtliga medlemsländer 
(eu2001, 2001). Precis som EU har IFRS som mål att med hjälp av den nya redovis-
ningsstandarden skapa en mer enhetlig och integrerad kapitalmarknad bland länder 
(Lundmark, 1999). Revisor A påpekar att det underlättar för företagen att göra jämfö-
relser när alla utgår från samma förutsättningar i redovisningen. 

Flower (1999) menar att jämförbarhet är den främsta anledningen till varför man vill 
uppnå en harmonisering av redovisningsstandarderna. Även enligt våra respondenter 
är det jämförbarheten den viktigaste anledningen och fördelen till en harmoniserad 
redovisning. Även Epstein & Mirza (2004) anser att den främsta fördelen med har-
moniseringen är en ökad jämförbarhet. Samtliga respondenter anser att en harmoni-
serad redovisning bidrar till något positivt för alla inblandade parter rent teoretiskt. 
Däremot skiljer sig åsikterna om hur en gemensam redovisning fungerar i praktiken, 
mycket på grund av att standarder tolkas olika i olika länder. Den främsta anledning-
en till en harmonisering är enligt respondenterna att en gemensam redovisningsstan-
dard kommer att öka jämförbarheten mellan olika företag inom EU, då alla kommer 
att utgå ifrån samma förutsättningar. Fördelarna framhävs främst hos de större före-
tagen som samarbetar med fler internationella partners än de mindre företagen. Våra 
respondenter anser inte att de kommer påverkas mycket av harmoniseringen som 
man tidigare trott, då de inte är tillräckligt stora på den internationella kapitalmark-
naden. Revisorerna ser fler fördelar än vad företagen gör med en harmonisering. Fö-
retag D påpekar att det är viktigt att nå en hög jämförbarhet på grund av att det idag 
är många företag som flyttar sin verksamhet utomlands. 

Det finns även en rad nackdelar med en harmonisering enligt Choi (1997), bland an-
nat att de nationella redovisningsstandardernas skillnader är för många och för stora. 
En av våra respondenter, Företag C, har i förhållande till de andra respondenterna 
stött på fler nackdelar än fördelar, då de inte ser någon nytta med harmoniseringen. 
Snarare innebär det enbart en massa merarbete för företagen och standarder som ing-
en förstår. 

5.2 IFRS 
Många företag insåg enligt Munkhammar (2004) inte omfattningen av implemente-
ringsarbetet och påbörjade därför detta alldeles för sent. För att påskynda arbetet 
skickade FAR ut varningar om detta. Både Företag C och Företag D anser dock att 
de påbörjade implementeringsarbete i tid, då de hela tiden följt RR och därmed suc-
cessivt implementerat IFRS. Trots detta har företagen fått ett antal varningar från 
FAR skickade till sig både gällande detta samt annat som berör IFRS, exempelvis om 
man missat att ta med någon upplysning vid rapportering. 
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Vid implementeringen har företagen behövt avsätta stora resurser, framför allt perso-
nal- och rådgivningskostnader enligt Precht (2004). Detta gäller främst de stora före-
tagen som har resurserna medan de mindre företagen som har begränsade resurser 
tvingas prioritera annat. Även om Företag C skulle behöva avsätta mer tid till IFRS-
arbetet är detta en omöjlighet då de inte har tillräckligt stora resurser. Därför är det 
viktigt att mindre företag inte fastnar vid detaljdiskussioner kring frågor som inte är 
stora och relevanta, menar Revisor B. Företag C menar att de större företagen har 
större resurser än mindre företag och kan därför sköta hanteringen av IFRS internt 
vilket leder till låga rådgivningskostnader. Betydelsen av att man börjar arbetet med 
de väsentliga frågorna i god tid är viktigt för de mindre företagen, som Företag C och 
Företag D. IFRS har inneburit många konsultkostnader för företagen och enligt Fö-
retag C är denna konsulthjälp nödvändig för att kunna klara av arbetet med IFRS. 
Rådgivningskostnaderna hade blivit högre och merarbetet skulle ha ökat väsentligt 
för företagen om inte konsulterna i förväg hade förklarat för företagen vad som be-
hövdes göras. Tack vare tidig konsulthjälp har merarbetet för företagen begränsats. 
Även framöver kommer rådgivning vara en viktig del i företagens redovisning med 
IFRS, men den största konsulthjälpen krävdes vid implementeringsarbetet. Företag D 
har inte behövt använda sig av så mycket konsulthjälp och därmed inte haft stora 
kostnader. Anledningen till detta är att deras moderbolag istället har fungerat som 
bollplank för dem. Revisor B påpekar att företagen kommer att få avsätta mer tid åt 
upprättandet av årsredovisningen på grund av alla upplysningar som tillkommit i och 
med övergången till IFRS. Även om det innebär merarbete för företagen kommer det 
inte finnas någon extra tid att tillgå enligt Företag C. De menar dessutom att ingen 
arbetsledare skulle acceptera att det skulle ta längre tid än tidigare, utan det förväntas 
från företagsledningen att arbete med IFRS börjar i så pass god tid att det inte ska be-
hövas avsättas någon extra tid. 

Svedbom (2004) påstår att många företag från början var väldigt kritiska mot IFRS-
standarderna eftersom man upplevde att de nya standarderna hade förflyttat upp-
märksamheten från företagets verksamhet till ren redovisningsteori. Detta stämmer 
överens med vad båda företagen anser gällande de nya IFRS-standarderna. Företag C 
var mest kritiskt och menar att de redovisningsorganisationer som utvecklar och tar 
fram nya redovisningsteorier inte tar hänsyn till hur de ska tillämpas hos företagen i 
praktiken. Detta har lett till ett stort missnöje bland de berörda företagen. Fokus har 
alltså tagits bort från det praktiska arbetet och företagets verksamhet och förflyttats 
till att enbart kolla på siffror. Enligt Svedbom (2004) har de nya IFRS-standarderna 
allmänt accepterats bland företagen. Detta stämmer inte in på Företag C som fortfa-
rande är mycket kritiska till IFRS i allmänhet. De ser fortfarande inte någon som 
helst nytta med IFRS utan att det endast innebär merarbete på grund av alla upplys-
ningar som tillkommit. 

Holmqvist (2003) menar att det inte bara krävs att man redovisar korrekt enligt IFRS 
utan det behövs även en noggrann tillsyn över hur redovisningen går till. Därför 
räcker det inte för företagen att endast använda sig av konsulthjälp vid implemente-
ringen utan man kommer alltid att behöva kontinuerlig övervakning av redovisning-
en. Även Revisor A och Företag C pekar på att man alltid kommer att använda sig av 
konsulthjälp, om än mindre än vid implementeringen, då man har kommit in i ruti-
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nerna. Mycket beror på huruvida standarderna ändras över tiden och så länge inga 
förändringar sker kommer det mesta ske internt inom företagen, menar Revisor B.  

Den största skillnaden mellan de nya IFRS-standarderna och RR är enligt Wilke 
(2005) mängden av information som krävs vid rapporteringen. De poster som påver-
kats mest är Finansiella instrument, Ersättningar till anställda samt Goodwill. Företag 
C anser att posten Ersättningar till anställda är den där det har skett mest förändring-
ar. Hos Företag D upplever man att det inte har skett några större förändringar. Det 
är främst Företag C som upplever att upplysningsplikten har ökat och detta beror på 
att de är ett moderbolag. Anledningen till att Företag D inte påverkats lika mycket 
beror på att det är ett dotterbolag.  

Enligt Revisor A kommer man trots IFRS aldrig uppnå total jämförbarhet och an-
ledningen till detta är att det enligt Företag C finns lika många tolkningar av standar-
derna som det finns företag. Även Revisor B påpekar detta då man tolkar IFRS olika i 
olika länder. Detta nämner även Choi (1997) då han ser skillnaderna mellan olika 
länders redovisning som en stor nackdel. Ytterligare en nackdel som Revisor A påpe-
kar är att många företag försöker komma undan med så lite arbete som möjligt, med 
andra ord letar företagen hela tiden efter kryphål och en smidigare väg för att istället 
kunna lägga sina resurser på annat som har högre prioritet än IFRS. Detta gäller 
främst de större företagen som har större flexibilitet och så länge som de redovisar 
öppet och är konsekventa kan de töja på reglerna utan att det ska bli några följder. 
Företag C instämmer då de menar att anledningen till utvecklingen av IFRS var att 
tidigare hade stora företag hittat genvägar och lurat systemet vilket lett till stora 
skandaler såväl internationellt som nationellt.  

De stora skillnaderna mellan hur företagen i vår studie har påverkats av IFRS beror 
på att Företag C är ett moderbolag och Företag D är ett dotterbolag. Den mest mar-
kanta skillnaden märks på hur de har anpassat sin koncern efter de nya IFRS-
standarderna. I Företag C, som är ett moderbolag, redovisar man endast enligt IFRS 
på moderbolagsnivå medan man  låtit deras dotterbolag fortsätta redovisa enligt tidi-
gare svenska redovisningsprinciper. Detta gäller detsamma för Företag D, som är ett 
dotterbolag. De redovisar alltså enligt svensk redovisning och har därför inte påver-
kats av IFRS på samma sätt som dess moderbolag. Moderbolagen står alltså inför ett 
mer omfattande och mer tidskrävande arbete än vad dotterbolagen gör. 

5.3 IAS 19 
Rundfelt (2003) anser att syftet med IAS 19 är att förhindra allt för stora svängningar 
i redovisat resultat mellan åren gällande ersättningar till anställda. Företag C är 
mycket kritisk till denna post och tror inte att IAS 19 kommer att innebära en för-
bättrad redovisning för företagen. 

Enligt Axelman et al. (2003) stämmer RR 29 till stor del överens med IAS 19. Samtli-
ga respondenter instämmer med att det framför allt är Ersättningar efter avslutad an-
ställning som har påverkats och att införandet av IAS 19 kommer att medföra ytterli-
gare regler jämfört med RR 29. Företag D har inte påverkats mycket av förändringen 
och anledningen till detta är att de är ett dotterbolag samt att de redovisar enligt av-
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giftsbestämda pensionsplaner. Den stora skillnaden är redovisning av pensionskost-
nader och pensionsskulder, vilket kan delas in i antingen avgiftsbestämda planer eller 
förmånsbestämda planer. Företag C menar att den mest markanta skillnaden är alla 
upplysningar som uppkommit i och med den nya standarden. 

Enligt Hammarström (2004) har inte företagen tidigare behövt ägna mycket tid åt 
pensionsutbetalningar men i och med den nya IFRS-standarden krävs det att företa-
gens pensionsförpliktelser finns med i redovisningen. Revisor A och Revisor B anser 
att de uppgifter som nu måste tas fram av pensionsinstituten är både kostsamma och 
tidskrävande för företagen. Revisor B menar även att pensionsdelen i IAS 19 endast 
innebär merarbete för företagen. 

IAS 19 är en av de nya standarderna som är mycket komplex och på grund av detta 
fick man ta fram jämförelsetal för 2003 för att kunna ha något att jämföra med (PMR, 
2005 och Carnegie, 2005). Detta beror enligt Revisor A på att företagen har svårighe-
ter att tolka och räkna på pensionerna vilket leder till att tillämpningen av denna post 
är svår att hantera. Företag C anser att IAS 19 inte har varit speciellt komplex men 
har krävt väldigt mycket administrativt arbete som har inneburit tid och kostnader i 
form av konsulthjälp. Företag C tror till och med att IAS 19 inte kommer att överle-
va i den form som den ter sig idag och detta beror bland annat på att företagen inte 
får fram de uppgifter i tid av pensionsinstituten som krävs av IAS 19 vilket leder till 
fel i redovisningen. Anledningen till att de inte tror det är att de som har arbetat med 
denna post inte har förstått vad det har gjort. Företag D upplever inte att upplys-
ningsplikten har ökat i och med införandet av IAS 19 och upplever därför ingen osä-
kerhet med redovisning av denna post och har därför inte heller behövt ta hjälp av 
konsulthjälp. 
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6 Slutsats 
I slutsatsen presenteras kortfattat vad vi kommit fram till i vår studie. 

6.1 Harmonisering 
Syftet med IFRS är att skapa en ökad jämförbarhet mellan börsnoterade företag inom 
EU. Men det är endast de riktigt stora företagen som har handel på den internationel-
la kapitalmarknaden som upplever effekterna av denna ökade jämförbarhet. Även om 
alla berörda företag ser syftet med IFRS som något positivt rent teoretiskt påverkas 
inte de mindre företagen av detta. Revisorerna är mer positiva till en harmoniserad 
redovisning medan företag är mer kritiska då de ställs inför merarbete. 

Ska en harmonisering vara till någon nytta måste samtliga företag vara börsnoterade 
på någon marknad inom EU. Total jämförbarhet kommer aldrig att uppnås då det 
finns lika många tolkningar av standarderna som det finns företag.  

Vi konstaterar att en harmonisering av redovisningsstandarder inte har inneburit så 
många fördelar som litteraturen har påvisat. 

6.2 IFRS 
IFRS har flyttat uppmärksamheten från företagets verksamhet till ren redovisnings-
teori, vilket har lett till stor kritik bland företagen. 

En successiv anpassning till IFRS har bidragit till att företagen inte har ställts inför 
större problem vid implementeringsarbetet. Även Redovisningsrådets successiva an-
passning till IAS-standarderna har underlättat övergången för företagen. 

Moderbolag har fått avsätta större resurser än dotterbolag för att klara av implemen-
teringen. På moderbolagsnivån har revisorerna en stor roll då de fungerar som pro-
jektledare samt bollplank, vilket leder till stora kostnader. När man kommer ner på 
dotterbolagsnivån krävs inte denna externa hjälp längre utan då sköts det internt, ge-
nom att moderbolaget fungerar som projektledare samt bollplank. 

Företagen tror att med hjälp av dessa nya standarder kommer dessa problem att för-
svinna medan revisorerna menar att det alltid kommer att finnas något sätt att kom-
ma runt reglerna. Alltså kommer IFRS trots sina utökade regler inte att bidra till en 
minskning av många av de problem som tidigare fanns med den nationella redovis-
ningen. 

I och med IFRS har upplysningsplikten för företagen har ökat markant. Hur mycket 
man påverkats av IFRS beror på om man är ett moderbolag eller ett dotterbolag. 
Moderbolag redovisar enbart enligt IFRS medan dotterbolag fortsätter att redovisa 
enligt gamla redovisningnormer med utökad upplysningsplikt.  

Utökad upplysningsplikt, behov av externhjälp samt avsatt extra tid resulterar i ett 
merarbete för företagen. 
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6.3 IAS 19 
Posten IAS 19 anses inte vara en förbättring mot tidigare och företag ställer sig kritis-
ka till hur den ska redovisas idag då den ses som mycket komplex och svår att hantera 
för företagen. Anledningen till detta är bland annat att företagen inte får fram de 
uppgifter som krävs av IAS 19 från pensionsinstituten, vilket leder till fel i redovis-
ningen. 

IAS 19 påminner mycket om RR 29 tack vare Redovisningsrådets successiva anpass-
ning till IAS-standarderna. Framför allt skiljer sig Ersättningar efter avslutad anställ-
ning från tidigare redovisningsregler. 

Merarbetet som tillkommer med IAS 19 beror på om man använder sig av avgiftsbe-
stämda pensionsplaner eller förmånsbestämda pensionsplaner. 

En uppfattning om IAS 19 är att den enbart innebär merarbete för företagen när de 
använder sig av förmånsbestämda pensionsplaner. 

6.4 Avslutande diskussion 
Under arbetets gång stötte vi på ett par saker som ändrade vårt tankesätt om det valda 
problemområdet och hur det skulle besvaras. Litteraturen vi studerat påvisade att 
IFRS innebar ett stort projekt för företagen med stora effekter för de berörda företa-
gen. Därför utgick vi från detta när vi förberedde vår empiriska undersökning att re-
spondenterna påverkats mycket av denna implementering samt att deras svar skulle 
stämma överens med vår teoretiska referensram. Det visade sig dock att IFRS i prak-
tiken inte haft en sån stor inverkan på företagen. Därför skiljde sig ibland teori och 
empiri åt och detta ledde till att vi fick ett annat resultat än vad vi från början hade 
förväntat oss. 

En annan anledningen till att resultatet skiljde sig beror bland annat på att de inter-
vjuade företagen berördes olika av mycket av IFRS. Den främsta anledningen till det-
ta är att ett av de undersökta företagen är ett moderbolag och det andra ett dotterbo-
lag. Det mest lämpliga för vår studie skulle vara att undersöka två moderbolag då det 
är främst de som berörs. Samtliga respondenter hade varierande kunskaper om IFRS 
eftersom alla inte hade varit inblandade i arbetet med IFRS. Även här hade det mest 
lämpliga med studien varit att alla respondenter hade haft likvärdig kunskap om IFRS 
och detta hade även ökat uppsatsens trovärdighet.  

Man får ha i åtanke att IFRS är ett nytt ämne och därför har inte många hunnit sätta 
sig in i det vad arbetet med IFRS innebär. 
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7 Förslag till fortsatta studier 
Under den här studiens gång har vi funnit områden som vi anser vara intressanta att 
undersöka vidare: 

• Att göra samma studie igen om några år då fler företag implementerat IFRS 
och för att se om några skillnader uppkommit mot hur det ser ut idag. 

• Att göra liknade studier på fler antal företag för att tydligare kunna se ett 
mönster på hur företagen har påverkats av IFRS. 

• Att bara fokusera arbetet på endast en post, exempelvis IAS 19, och därmed få 
en djupare studie. 
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Bilaga 1 – Inför intervju 
Hej! 

Här bifogar vi den information samt frågor som kommer att användas vid intervjun. 

Intervjun kommer att äga rum den X april klockan XX och beräknas ta ca en timme. 

Vi skulle gärna vilja använda oss av bandspelare vid intervjutillfället för att kunna sä-
kerställa informationen. 

Om du har några frågor inför intervjun kan du nå oss på: 

Jakob Celik   de02ceya@ihh.hj.se 

    070- 

Marie Larsson   ie02lama@ihh.hj.se 

    070- 

Caroline Wennerholm  ie02weca@ihh.hj.se 

    070- 

Vi är mycket tacksamma för att du har tid att ta emot oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jakob Celik, Marie Larsson & Caroline Wennerholm 
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Bilaga 2 – Bakgrundsinformation till intervjufrågor 
Från och med januari år 2005 ska alla noterade moderbolag inom EU ha anpassat sig 
till den internationella redovisningsstandarden, International Financial Reporting 
Standards (IFRS), vid upprättande av koncernredovisning. Dessa standarder är fram-
tagna av International Accounting Standards Board (IASB), som har till uppgift att 
utveckla och förbättra internationella redovisningsnormer. 

IFRS har som syfte att med hjälp av internationella regler att skapa en enhetlig, inte-
grerad och mer effektiv europeisk kapitalmarknad. I och med övergången till IFRS är 
EU nu världens största region med gemensamma redovisningsprinciper. 

Övergången till de nya IFRS-standarderna innebär en anpassning av ÅRL och ett om-
fattande redovisningsarbete för de svenska noterade företagen. Anledningen till detta 
är att det finns en rad skillnader mellan svenska redovisningsnormer och internatio-
nella standarder. Dessa skillnader omfattar både nya och, framför allt, omarbetade 
poster för redovisningen. De flesta företag tror idag att de redovisningsregler de följer 
är förenliga med de nya IFRS-reglerna. Anledningen till denna missuppfattning är att 
RR påminner om IFRS-standarderna, vilket beror på att de svenska redovisnings-
normerna successivt har anpassats till IFRS. Många företag har därför inte insett vil-
ket enormt projekt IFRS är och därmed inte börjat med övergångsarbetet i tid. Det är 
många företag som inte inser att orsaken med IFRS är att man vill att det ska bli enk-
lare för företag att kunna göra internationella jämförelser mellan olika koncernredo-
visningar. Tidigare har de nationella redovisningsnormerna varit ett stort hinder för 
att kunna utveckla EU till en global kapitalmarknad. 

I och med övergången till IFRS är det många poster som påverkas mer än andra, ex-
empelvis IAS 19, som behandlar redovisning av ersättning för anställda. Framför allt 
skiljer det sig när det gäller pensionsförpliktelser. Denna post har varit teknisk svår 
att implementera på grund av att många nya moment nu ska ingå i redovisningen. 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till företag 
• Vad anser Ni om harmoniseringen av redovisning och hur har Ert företag på-

verkats av detta? 
• Har Ert företag haft behov och nytta av en internationell harmonisering av 

redovisningen? 
 

IFRS 

• Enligt vilken redovisningsstandard redovisade Ni internationellt tidigare? US-
GAAP? 

• Har Ni haft påtryckningar från internationella partner och kunder eller mo-
derbolaget? 

• När påbörjade Ni arbetet med att implementera IFRS? 
• Anser Ni att arbetet med IFRS påbörjades i god tid? 
• Om inte, insåg Ni det först då varningar från Stockholmsbörsen skickades ut? 
• Började Ni tillämpa de nya reglerna internt redan under det första kvartalet 

2004? 
o Har Ni haft användning av dessa jämförelsetal? 

• Är Ni nöjda med implementeringen eller är det något Ni borde ha gjort an-
norlunda? 

• Hur har arbetet gått? 
• Har Ni behövt ta hjälp internt eller externt? Konsulthjälp? 
• Har Ni till följd av IFRS behövt utbilda personal? I så fall är det utbildning 

som följs upp kontinuerligt eller bara en gång? 
• Beräknar Ni att avsätta extra tid för att upprätta den kommande årsredovis-

ningen?  
• Är det några särskilda poster som har varit teknisk svåra att implementera? 
• Hur ser Ni på framtiden? 

o Anlita revisorer eller skötas internt? 
o Kommer det att främja jämförbarhet och relationen med internationel-

la företag? 
 

IAS 19 

• Vilka fördelar och nackdelar tycker Ni att IAS 19 har medfört? 
• Vilka skillnader upplever Ni har uppkommit jämfört med RR29? 
• Tycker Ni att IAS 19 har varit teknisk svårt att implementera? På vilket sätt? 
• Kan anledningen till eventuella problem ha varit att Ni inte riktigt följt RR? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till revisorer 
• Vad anser Ni om harmoniseringen av redovisning och hur har företag i all-

mänhet påverkats av detta? 
• Tror Ni att företag haft behov och nytta av en internationell harmonisering 

av redovisningen? 
 

IFRS 

• Enligt vilken redovisningsstandard redovisade era klienter internationellt tidi-
gare? US-GAAP? 

• Har era klienter haft påtryckningar från internationella partner och kunder el-
ler moderbolaget? Har ni behövt trycka på implementeringsarbetet? 

• När påbörjade era klienter arbetet med att implementera IFRS? 
• Anser Ni att arbetet med IFRS påbörjades i god tid? 
• Började era klienter tillämpa de nya reglerna internt redan under det första 

kvartalet 2004? 
o Vet ni om de har haft användning av dessa jämförelsetal? 

• Är Ni nöjda med implementeringen eller är det något som borde ha gjorts an-
norlunda? 

• Hur har arbetet gått? 
• Behövde era klienter mer hjälp av er vid implementeringen? 
• Tror Ni att era klienter kommer att behöva avsätta extra tid för att upprätta 

den kommande årsredovisningen?  
• Är det några särskilda poster som har varit teknisk svåra att implementera? 
• Hur ser framtiden ut ur företagens perspektiv? 

 

IAS 19 

• Vilka fördelar och nackdelar tycker Ni att IAS 19 har medfört? 
• Vilka skillnader har uppkommit jämfört med RR29? 
• Har IAS 19 varit teknisk svårt att implementera? På vilket sätt? 
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Bilaga 5 – RR 
RR 1:00 Koncernredovisning  

RR 2:02 Varulager  

RR 4 Redovisning av extraordinära intäkter och kostnader samt upplysningar för 
jämförelseändamål 

RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip  

RR 6:99 Leasingavtal  

RR 7 Redovisning av kassaflöden  

RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser  

RR 9 Inkomstskatter  

RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag  

RR 11 Intäkter  

RR 12 Materiella anläggningstillgångar  

RR 13 Intresseföretag  

RR 14 Joint Ventures  

RR 15 Immateriella tillgångar  

RR 16 Avsättningar, ansvarförbindelser och eventualtillgångar  

RR 17 Nedskrivningar  

RR 18 Resultat per aktie  

RR 19 Verksamheter under avveckling  

RR 20 Delårsrapportering  

RR 21 Lånekostnader  

RR 22 Utformning av finansiella rapporter  

RR 23 Upplysningar om närstående  

RR 24 Förvaltningsfastigheter  

RR 25 Rapportering för segment - rörelsegrenar och geografiska områden  

RR 26 Händelser efter balansdagen  

RR 27 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering  



 Bilagor 

 44

RR 28 Statliga stöd  

RR 29 Ersättningar till anställda  

RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner  

RR 31Delårsrapportering för koncerner  

RR 32 Redovisning för juridiska personer 

(Redovisningsrådet, 2005b) 
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Bilaga 6 – IAS/IFRS 
IFRS 1 First Time adoption of IFRS 

IFRS 2 Share-based Payment 

IFRS 3 Business Combinations 

IFRS 4 Insurance Contracts 

IFRS 5 Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations 

 

IAS 1 Presentation of Financial Statements 

IAS 2 Inventories  

IAS 7 Cash Flow Statement 

IAS 8 Accounting Policies 

IAS 10 Events After the Balance Sheet Date 

IAS 14 Segment Reporting 

IAS 16 Property, Plant and Equipment 

IAS 17 Leases 

IAS 18 Revenue 

IAS 19 Employee Benefits 

IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assis-
tance 

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

IAS 23 Borrowing Costs 

IAS 24 Related Party Disclosures 

IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 

IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements 

IAS 28 Investments in Associates 

IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institu-
tions 

IAS 31 Interests in Joint Ventures 
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IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation 

IAS 33 Earnings per Share 

IAS 34 Interim Financial Reporting 

IAS 36 Impairment of Assets 

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

IAS 38 Intangible Assets 

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 

IAS 40 Investment Property 

IAS 41 Agriculture 

(IASB, 2005c) 

 

 

 

 


