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Abstract 
 
Background: Today’s economy has achieved a more and more global impression and most of the 
companies that are quoted on the stock exchange has in some way international contacts. The 
parliament of EU has decided that all companies whose stocks or promissory notes are quoted on a 
stock exchange should establish their combined accounting according to the International Financial 
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Market) and Aktietorget. 
 
Realization: The information in the empirical chapter has been realized through qualitative 



 

telephone interviews. 
 
Result: Small Swedish companies that are quoted on the stock exchange has a rather low 
awareness of what is required in the adaptionprocess to IFRS, which seems to indicate that they 
are relatively poorly adjusted to the new rules. Because of the design of the companies, some of 
them can still manage the adjustement without any bigger problems. 
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1 Inledning 
 
 
Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i vårt valda 
problemområde. Kapitlet inleds med avsnittet bakgrund där behovet av 
gemensamma redovisningsregler behandlas och följs av en problem-
diskussion kring små börsnoterade företags anpassning till IFRS. Problem-
diskussionen övergår sedan i de frågeställningar vi avser undersöka. Dessa 
utmynnar i syftet, som specificeras med hjälp av de avgränsningar vi 
formulerat. Slutligen klargör vi uppsatsens målgrupp och avslutar med en 
disposition över uppsatsen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens näringsliv har fått en alltmer global prägel och de flesta 
börsnoterade företagen har internationella kontakter i någon form. Ofta är 
det de stora organisationerna som verkar internationellt men även små 
företag har internationell anknytning genom import och export. 
Företagsförvärv och samgåenden har blivit allt vanligare och 
ägarstrukturen har i många fall spridits ut över flera olika länder. Många 
företag har redan etablerat sig på börser och handelsplatser i andra länder 
och fler företag väntas följa efter. Utvecklingen har även gått mot en 
internationell kapitalmarknad där företagets långivare inte längre är knutna 
till organisationens hemland utan banker och finansinstitut kan finansiera 
verksamheter över hela världen. (FAR, 2001, s.547) 
 

1.1.1 Behov av redovisningsförändringar 
 
Under 2002 har media visat ett stort intresse för frågor som rör redovisning 
och revision. Intresset har i första hand varit riktat mot Enron, WorldCom 
och andra redovisningsskandaler. (Balans, 021210) Skandalerna har orsakat 
stora förluster för ägare, finansiärer och andra intressenter. Ett stort antal 
människor har förlorat sina jobb, vilket helt eller delvis skulle ha kunnat 
undvikas om de ekonomiska tvivelaktigheterna hade upptäckts tidigare. 
Detta visar att redovisningen berör en stor grupp människor och trots att 
många inte intresserar sig nämnvärt för finansiell rapportering kan det 
indirekt påverka deras ekonomiska och sociala situation. 
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"En smittsam girighet tycks ha vårt näringsliv i ett fast grepp." 
(Alan Greenspan, Veckans Affärer, 020812) 

 
Redovisningsskandalerna i USA under 2002, har inneburit att de aktuella 
bolagens direktörer anklagas för oegentligheter i redovisningen, 
insiderbrott, oklara lån till huvudägare med mera. Direktörer har tagit till 
tvivelaktiga, ibland olagliga, metoder för att kunna tillgodose kraven från 
deras investerare och attrahera nytt riskkapital. De har manipulerat 
redovisningen, misslett sina investerare och tillgodosett sina egna behov. 
(Veckans Affärer, 020812) 
 
Den amerikanska redovisningstraditionen skiljer sig väsentligt från den 
europeiska. I USA är redovisningsstandards utformade på ett omfattande 
och detaljerat sätt medan europeisk redovisningspraxis är mer principiell. I 
Europa är detaljstyrningen inte lika omfattande utan stor plats lämnas åt 
anpassning till specifika situationer och det professionella omdömet får 
större utrymme. (Rundfelt, 2001) 
 
Om Enron, det första av de skandalomsusade amerikanska bolagen, hade 
varit europeiskt, är det sannolikt att det inte gjort sig skyldig till några 
överträdelser (Hufvudstadsbladet, 020819). Soneras redovisning av 
misslyckade licensinvesteringar utgör en illustration av skillnaden mellan 
USA och Europas redovisningstradition. I redovisningen informerar Sonera 
öppet om de misslyckade investeringarna till ett värde överstigande fyra 
miljarder euro. I det amerikanska bolaget WorldComs redovisning doldes 
misslyckanden genom att bokföra nästan fyra miljarder dollar felaktigt. 
Denna kreativa redovisning uppdagades inte förrän skandalen var ett 
faktum. Trots skillnaderna i att informera sina investerare kvarstår 
substansproblematiken i redovisningsinformationen likartad på bägge sidor 
om Atlanten. (Hufvudstadsbladet, 020801) 
 

1.1.2 En gemensam redovisning 
 
De ekonomiska oroligheter som de senaste åren har drabbat världen har 
skapat ett ökat behov av transparens och pålitlighet i redovisningen. De 
ekonomiska rapporter som ligger till grund för beslut fattade av 
företagsledningar, finansiärer och myndigheter måste innehålla korrekt 
information. Finansministrarna för G71 länderna beslutade 1998 att försöka 
få företagen i sina respektive länder att följa internationellt accepterade 
                                                 
1 G7 länderna är en sammanslutning av världens ledande industrinationer  
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redovisningsstandards, International Accounting Standards, IAS. Många 
länder har redan börjat anpassa sig till de internationella reglerna och 
Europa är långt fram i detta arbete. (www.iasb.org.uk) 
 
Ett av målen för den europeiska gemenskapen är att skapa och upprätthålla 
en gemensam marknad. För att lyckas med detta mål är fri rörlighet för 
varor, tjänster, arbetskraft och kapital en mycket viktig beståndsdel 
(Bernitz & Kjellgren, 2001). Målet för kapitalets rörlighet är att till år 2005 
skapa en öppen och integrerad marknad för finansiella tjänster samt att 
undanröja hinder för handel med värdepapper. En åtgärd för att uppnå detta 
är att harmonisera redovisningen så att samtliga börsnoterade bolag inom 
unionen har samma principer för redovisning. Genom en sådan 
harmonisering kommer jämförbarheten mellan europeiska årsredovisningar 
att öka, vilket underlättar skapandet av en gemensam europeisk risk-
kapitalmarknad. (Svenska Dagbladet Näringsliv, 2002-06-11)  
 
EU-parlamentet har beslutat att alla bolag vars aktier eller skuldebrev är 
noterade på en börs ska upprätta sin koncernredovisning enligt IAS. Efter 
beslutet har reglerna bytt namn till International Financial Reporting 
Standards, IFRS, och måste följas av samtliga noterade bolag inom EU 
senast 1 januari, 2005. Därefter får inga nationella avvikelser förekomma. 
Ett syfte med IFRS är att kapitalmarknadens behov ska tillgodoses genom 
att internationella regler som följer samma kvalitetskrav ska tillämpas i de 
noterade företagens finansiella rapportering. Genom de nya reglerna 
kommer möjligheterna att attrahera utländska finansiärer att öka och 
jämförelser mellan olika EU-länder underlättas. (www.ey.com, 030120) 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Inom redovisningen pågår ett paradigmskifte som får konsekvenser för 
utformningen av finansiella rapporter. Nuvarande redovisningspraxis är 
transaktionsbaserad och orienterad mot prestationsmätning på resultat-
räkningen. Det nya paradigmet innebär att redovisningspraxis kommer att 
vara mer värdebaserat och inriktat mot värderingen på balansräkningen. 
Bakgrunden till detta paradigmskifte är substansproblematiken i 
redovisningsinformationen, och som ett resultat av detta har arbetet med 
den värdebaserade begreppsramen IFRS intensifierats. (Elling, 1998, s.11) 
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IFRS medför en ökad detaljstyrning av de finansiella rapporterna och 
förändringar kommer att synas på många områden. Genom förändringen 
kommer ett flertal poster på balansräkningen att värderas till verkligt värde. 
Dagens transaktionsbaserade praxis medför att det kan finnas under-
värderade poster i balansräkningen. Detta kan illustreras genom att en 
fastighet som tidigare värderats till anskaffningsvärde i balansräkningen, 
genom tillämpningen av IFRS kommer värderas till verkligt värde på 
bokslutsdagen. Det värdebaserade perspektivet innebär att företag kommer 
få större svängningar i resultatet. (Hufvudstadsbladet, 021121) 
 
Införandet av det nya regelverket kommer att innebära förändringar för 
företagens finansiella rapportering. Konsekvenserna och omfattningen av 
dessa kan komma att skilja sig åt mellan företag beroende på bland annat 
deras storlek och bransch. Tidigare har studier avseende övergången till 
IFRS genomförts av större börsnoterade företag i Europa 2 . Vår studie 
inriktas istället mot små börsnoterade svenska företag3. Vi tror att större 
företag har möjlighet att avsätta mer resurser till redovisning och därför bör 
också deras kompetens inom området överstiga de mindre bolagens. De 
mindre företagen kan därför antas ha sämre förutsättningar att klara av 
övergången till IFRS. 
 
Företag som ska tillämpa IFRS år 2005 måste för att kunna redovisa 
övergångseffekter upprätta en balansräkning som följer IFRS redan vid 
utgången av 2003. Detta ska ett välförberett företag kunna klara av menar 
IASB4. (www.pwc.se, 030121) Detta krav aktualiserar införandet av IFRS, 
eftersom företagen redan 2003 bör inleda arbetet med att anpassa 
redovisningen för att 2005 vara beredda att presentera räkenskaper enligt 
IFRS. Eftersom övergången till IFRS nu aktualiseras blir det intressant att 
även studera hur väl små börsnoterade företag är anpassade. 
 
IFRS beskriver mycket detaljerat hur olika standards ska tillämpas och vad 
de innebär. Det krävs mycket stor kunskap för att vara insatt i alla de 
detaljerade reglerna och ett specifikt företag har inget intresse av att ha 
denna förståelse. Det är därför inte heller intressant att göra en under-
sökning som visar på de olika företagens anpassning till specifika detaljer i 
IFRS utan intresset i denna studie är snarare att på ett övergripande plan få 
en bild av hur företagen ligger till i sin anpassningsprocess.  
                                                 
2 En av undersökningarna är, 2005-Ready or not, IAS in Europe-the views of over 650 CFOs, 
(www.pwcglobal.com/ias, 030204) 
3 Vår definition av små företag förklaras under 1.5 avgränsningar. 
4IASB, International Accounting Standards Board beskrivs nedan under rubrik 3.2 
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Utifrån ovanstående resonemang kommer denna studie att behandla och 
besvara följande problemfrågor. 
 
 

1.3 Problemfrågor 
 

•  Hur väl anpassade är små svenska företag till IFRS? 
•  Vilka eventuella problem har dessa företag med att anpassa sig till 

IFRS? 
•  Hur bör företagens anpassningsprojekt utformas? 

 
 

1.4 Syfte  
 
Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hur väl anpassade små 
svenska företag är och vilka eventuella problem de har i anpassningen till 
IFRS. Syftet är vidare att skapa en beskrivande modell över hur företagens 
anpassningsprojekt bör utformas. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Då det finns genomförda studier av stora företag och deras anpassning till 
IFRS kommer denna uppsats att inriktas på små börsnoterade svenska 
företag. Med små företag menar vi i denna uppsats företag noterade på de 
officiella listorna5 vilka har en omsättning som understiger 200 miljoner 
kronor. 
 
Många av de nya reglerna ställer krav på utökad tilläggsinformation 
(Jönsson – Lundmark, 1999). Vi har valt att främst fokusera på information 
i balans- och resultaträkning. Dessa förändringar medför även att 
tilläggsinformationen i finansiella rapporter påverkas. Undersöknings-
området kommer dock att avgränsas från branschspecifika standards, som 
till exempel IAS 41 Agriculture, eftersom dessa minskar möjligheten att 
generalisera kunskap. 
 
 
                                                 
5 De officiella listorna är A-listan, O-listan, NGM (New Growth Market) och Aktietorget 
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1.6 Uppsatsens målgrupp 
 
Uppsatsens målgrupp är ekonomichefer och redovisningsansvariga vid små 
svenska börsnoterade företag samt studenter med företagsekonomisk 
inriktning vid svenska högskolor och universitet. 
 
 

1.7 Uppsatsdisposition 
 
Uppsatsdispositionen är till för att ge läsaren möjligheten att på ett snabbt 
sätt få överblick över uppsatsens olika delar. 
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Figur 1: Uppsatsdisposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsatsen inleds med bakgrund och problemdiskussion, 
vilka mynnar ut i problemfrågor och syfte. Därefter följer 
uppsatsens avgränsningar samt målgrupp. 
 

Utifrån Arbnor & Bjerke (1994) definition beskrivs vårt 
vetenskapliga förhållningssätt och vilka ansatser studien 
har. Därefter följer metodlära, praktiskt tillvägagångssätt 
samt metod- och källkritik.  

Den orienterande referensramen ger en inblick i de 
organisationer som styr de svenska företagens redovisning. 
Kapitlet behandlar såväl det svenska som det 
internationella redovisningsinstitutet. 

Här presenteras en tidsplan för IFRS och ett förslag på 
regler för företagens första tillämpning. Sedan visas några 
skillnader mellan IFRS och RR och en undersökning av 
stora bolag, en kommunikations- och en projektmodell. 

Utifrån det insamlade intervjumaterialet beskrivs IFRS 
påverkan på företagen samt hur anpassningsprocessen ser 
ut. 
 

Analysen sammanför det empiriska materialet med de 
teorier som presenterats i referensramen. Bland annat 
diskuteras företagens medvetenhet och anpassnings-
projektens utformning.  

Frågeställningarna besvaras och kärnpunkterna från 
analysen lyfts fram. Sedan följer en slutdiskussion vilken 
avslutas med förslag på fortsatta studier. 
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2 Vetenskaplig ansats och metod 
 
 
I detta kapitel diskuteras studiens vetenskapliga ansats och utifrån vilket 
perspektiv problemområdet har angripits. Vetenskapsteorin och 
metodläran ligger till grund för det praktiska tillvägagångssättet som 
avslutar kapitlet. 
 
 
I dagens informationssamhälle6 lär sig människan dagligen nya saker. I 
tidningar, radio och TV presenteras ständigt nya utredningar och 
utredningsresultat. Skillnaden mellan vad som är vardaglig respektive 
vetenskaplig kunskap är inte entydig men det kan dock skönjas en viss 
enighet kring de största skillnaderna. Dessa kan kategoriseras i tre till 
varandra relaterade ståndpunkter. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
För det första betyder ett vetenskapligt angreppssätt att kunskap baseras på 
en explicit relation mellan idéer och empiriska observationer, vilken också 
har relevans i förhållande till verkligheten. Vidare bygger vetenskaplig 
kunskap på en tillämpning av klart formulerade regler. En vetenskapare 
anger hur denne har uppnått sina resultat. Den sista ståndpunkten är en 
begränsning av vad som utgör vetenskaplig kunskap. En vetenskapare ska 
vara medveten om och respektera individens legitima rätt till skydd av 
privatliv. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
Vi har utgått från Arbnor och Bjerkes (1994) definition av vad som utgör 
vetenskaplig kunskap. Denna får utgöra en grund för studiens vetenskap-
lighet. För att skapa vetenskap bör vi explicit klargöra vår ansats vad gäller: 
 

•  Ställningstagandet till en formulerad vetenskapsteori 
•  Koppling mellan teori och empiri som utgångspunkt för problem-

området 
•  Diskussion om empirin som en spegel av verkligheten 
•  Behandling av etikidealet 

 
För att på ett strukturerat sätt kunna föra diskussionen kring ovanstående 
punkter kommer vi använda nedanstående figur. 

                                                 
6 Det finns många andra sätt att benämna det moderna samhället, t ex kunskapssamhälle, 
organisationssamhälle, lärsamhälle.  
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Figur 2: Metodstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Arbnor & Bjerke, 1994, s.31 
 
Vetenskapsteorin består enligt denna figur av grundläggande 
föreställningar som via ett paradigm omsätts till ett metodsynsätt. 
Vetenskapsteorins centrala beståndsdel utgörs, i denna figur, av det 
paradigm som resulterar i det valda metodsynsättet. 
 
 

2.1 Vetenskapsteori 
 
Vetenskapsteori är en samling satser som försöker beskriva vad världen 
består av och vilka samband som råder. Satserna är deskriptiva och anger 
inte hur en studie ska genomföras utan bara hur dess verklighet ser ut. I 
figuren ovan anges dessa som grundläggande föreställningar. (Hartman, 
1998, s.98) 
 

2.1.1 Hermeneutik eller Positivism 
 
Förenklat kan vetenskapsteorin idag beskrivas med två huvudinriktningar: 
positivism och hermeneutik. De båda inriktningarna utgör grundläggande 
föreställningar om hur kunskap skapas. Positivismen utgår från en absolut 
kunskap som ideal och bygger ur ett statiskt perspektiv främst på 
kvantitativa mätningar och logiska resonemang. Det logiska resonemanget 
grundar sig på noggrant definierade begrepp. Verklighetsperspektivet inom 
positivismen är systembaserat. (Eriksson & Widersheim-Paul, 1999) 
 
Den statiska positivismen begränsas härigenom till att mäta det som är 
kvantifierbart. Detta har kritiserats då forskaren inte använder sig av 
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allmängiltiga utan snäva begrepp som endast gäller i det enskilda fallet. 
Istället för att inledningsvis reducera meningen med ett begrepp till en viss 
mätoperation borde den företeelse som begreppet svarar mot studeras som 
det uppträder i den aktuella empiriska verkligheten. Hermeneutiken 
grundas på denna kritik och istället för en enskild variabelanalys måste 
forskaren försöka förstå den studerade företeelsen i dess sociala 
sammanhang. Hermeneutiken framställs som en processuell och dialektisk 
lösning där forskaren för en dialog med undersökningsmaterialet. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994) Verklighetsbilden inom hermeneutiken är 
kopplad till förståelse för sociala processer (Eriksson & Widersheim-Paul, 
1999, s.221). 
 
Vår studie liknar hermeneutiken genom att kunskapen om undersöknings-
området växer och utvecklas genom litteraturstudier och ökad inblick i 
området. Det uppstår härigenom ett dialektiskt förhållande mellan teorin, 
vad som redan är skrivet inom området, och den empiriutformning som ska 
genomföras i studien. Att vår studie mer liknar en hermeneutisk än 
positivistisk ansats styrks av studiens undersökningsområde. Regelverk och 
rekommendationer inom redovisningen har skapats och utvecklats av 
individer och är därigenom beroende av dessa individers sociala 
sammanhang. Vi kan inte utifrån ovanstående resonemang påstå att studien 
är hermeneutisk utan bara att den mer liknar det hermeneutiska än 
positivistiska tankesättet. 
 

2.1.2 Induktiv eller deduktiv 
 
I en deduktiv ansats tar forskaren utgångspunkt i teorin medan en induktiv 
ansats utgår ifrån empirin. Dessa två ansatser brukar betraktas som 
uteslutande alternativ vilket inte alltid behöver vara fallet. Det finns även 
en abduktiv ansats vilket är en kombination av deduktiv respektive induktiv 
ansats. Den abduktiva ansatsen utgår från empiriska fakta men avvisar inte 
teoretiska föreställningar. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
 
En enbart induktiv ansats kan leda till naiv empirism. Risken med naiv 
empirism är att forskaren inte lyckas säga något nytt. Kritik mot induktiv 
ansats är att den inte kan generera någon teori, djupstruktur, utan att den 
bara skapar empiriska summeringar, ytstruktur. Svagheten med den 
deduktiva ansatsen är att den grundas i hypoteser vilket leder till att teorin 
lätt blir spekulativ och alltför bortkopplad från empirin. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) 
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Studien kan sägas ha en induktiv ansats eftersom vi samlar data genom 
intervjuer med respondenter från små företag, vilka utgör grunden för det 
vetenskapliga bidraget i denna uppsats. Det vetenskapliga bidraget är att vi 
studerar små företag vilket också betyder att vi tar utgångspunkt i deras 
information. För att undvika en naiv empiri måste studien också ha en 
deduktiv ansats. Genom att inledningsvis utforska det teoretiska 
undersökningsområdet har vi möjlighet att forma det empiriska materialet 
så att målet om vetenskapsbidrag kan uppfyllas. Utifrån det ovan förda 
resonemanget kan vår ansats i denna studie närmast liknas vid den 
abduktiva ansatsen. 
 

2.1.3 Empiri som spegel av verkligheten 
 
Då den abduktiva ansatsen som vi har i denna studie innehåller en induktiv 
del är det viktigt att kartlägga den subjektivitet som resulterar i att studiens 
empiri inte återspeglar verkligheten fullt ut. Studiens vetenskapsbidrag är 
att studera små företag och uppsatsens kvalitet är beroende av 
trovärdigheten i empirimaterialet. Allt material som insamlas för studien 
genomgår olika tolkningsprocesser. Tolkningen är en grundläggande metod 
för att finna mening i observationer (Eriksson & Widersheim-Paul, 1999, 
s.108). Även den teoretiska utgångspunkten påverkas av våra tolkningar då 
vi studerar teorin för att sedan applicera den på undersökningsområdet. 
 
I denna studie har vi en vetenskapssyn som ligger närmare det 
hermeneutiska tankesättet, vilken relativiserar kunskap. Det relativistiska 
perspektivet kan förklaras utifrån en mängd olika varianter av relativism 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Vi kommer att beröra två av dessa varianter 
vilka är relevanta för vår studie. 
 
Den konceptuella relativismen behandlar problematiken i att olika 
respondenter ordnar sina erfarenheter efter skilda begreppsramar. Alla 
begrepp är kontextberoende, något som inte kan undvikas. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) Vi anser att detta, även om det inte kan undvikas, ändå 
kan minimeras då våra intervjuer genomförs med respondenter inom de 
olika organisationerna som har likartade positioner. Vi kan dock inte bortse 
från att respondenternas bakgrunder förmodligen är skilda. 
 
En annan viktig aspekt är att undersökningsområdet som studeras kan vara 
mer eller mindre föränderligt över tiden. Den tidsmässiga relativismen 
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betonar undersökningsobjektets förändlighet snarare än de individuella 
bestämningar som den konceptuella relativismen berör. Detta kan innebära 
att även om empirin eller teorin för tillfället är giltiga så gäller det endast i 
ett begränsat tidssammanhang. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Vår studie 
har för avsikt att undersöka hur väl anpassade små företag är till nya 
redovisningsregler. Studiens resultat har karaktären av en ögonblicksbild, 
även i ett kort tidsperspektiv, då anpassningsprocessen kommer att fortlöpa 
och därmed förändras efter studien. 
 
Då studien bygger på respondenternas och våra egna tolkningar är 
objektivitet endast ett eftersträvat mål som i så stor utsträckning som 
möjligt ska försöka upprätthållas. Absolut objektivitet är omöjligt att 
uppnå, då värderingar och åsikter påverkar vilka tolkningar som görs. 
 

2.1.4 Etik 
 
En förutsättning för att kunna skapa vetenskap är en god etisk hållning 
gentemot forskningens berörda omgivning. Vad som är etiskt riktigt är 
kopplat till vad forskaren anser som moraliskt rätt. (Arbnor & Bjerke, 
1994) I denna uppsats beaktades etikidealet genom en respektfull hållning 
gentemot respondenterna och databehandlingen. För att säkerställa att 
respondentens åsikter inte behandlades felaktigt skickades en intervju-
sammanställning till respektive respondent för accept innan den 
sammanställdes i empirin. 
 
Genom det ovan förda resonemanget har vi utifrån Arbnor & Bjerkes 
(1994) definition av paradigm redogjort för vad som utgör vårt 
metodsynsätt i denna studie. 
 
 

2.2 Metodlära 
 
Inom metodläran formas den metodik som ska konkretisera metodsynsättet 
till det aktuella undersökningsområdet, se figur ovan. Denna konkretisering 
sker via ett arbetsparadigm. Inom detta skapar forskaren det språk som ska 
utgöra formerna för det mer konkreta tillvägagångssättet. (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s.31ff) 
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2.2.1 Kvalitativ eller kvantitativ 
 
Kvantitativa undersökningar grundar sina slutsatser på mätbar data medan 
kvalitativa undersökningar baserar sina slutsatser på data som inte kan 
mätas eller är svåra att mäta. (Lundahl & Skärvad, 1999, s.51) Vår studie 
kan utifrån frågeställningarna betraktas mer som en kvalitativ undersökning 
då svaren på problemfrågorna i vissa fall är svåra att kvantifiera. Till viss 
del förekommer även kvantitativa data men den huvudsakliga datamängden 
är kvalitativ. Denna studies huvudsakliga data består av intervjuer med 
respondenter. Karaktären av de kvalitativa data som studien baseras på 
aktualiserar subjektivitetsproblemet på ett liknande sätt som den diskussion 
som förts tidigare, under rubrik 2.1.3.  
 

2.2.2 Fallstudie eller tvärsnittsstudie 

 

En fallstudie karaktäriseras av att den studerar ett fåtal fall ur många 
aspekter medan en tvärsnittsstudie studerar få aspekter men i många fall. 
(Eriksson & Widersheim-Paul, 1999, s.103ff) Inom kvalitativa under-
sökningar är fallstudieansatsen av stor betydelse men inom kvantitativa 
studier är tvärsnittsstudien vanligare. (Lundahl & Skärvad, 1999, s.51) I vår 
studie har vi anpassningen till redovisningsstandards och dess problematik 
som undersökningsområde och detta har undersökts genom kvalitativa 
intervjuer. Ur detta perspektiv studeras företeelsen ur ett fåtal aspekter, 
vilket gör att studien mer skulle likna en tvärsnittsansats. Då under-
sökningens frågeställningar är av kvalitativ karaktär kräver det att vi 
avgränsar antalet studerade fall så att vi i studien får förutsättningen att 
kunna behandla problemfrågorna på djupet. Begränsar vi inte antalet 
studerade fall kan det leda till att vi endast erhåller en ytstruktur över 
undersökningsområdet. Det faktum att vi kommer att studera ett fåtal fall 
tyder på en mer fallstudieliknande ansats. Vi kan dock inte i detta 
resonemang kategorisera studien varken som fallstudie eller tvärsnittsstudie 
utan endast konstatera att denna studie utgör ett mellanting. 
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2.2.3 Generaliserbarhet 
 
Då vi har för avsikt att ur de specifika fallen bidra med generell kunskap 
inom problemområdet, bör det diskuteras hur många fall som ska studeras 
för att möjliggöra denna generalisering. När kan forskaren generalisera 
utöver den empiriska basen?  
 
Om forskaren endast utgår från regelbundenheter på ytan så finns det inget 
skäl till varför ett konstaterat mönster skulle gälla för flera fall. (Alvesson 
& Sköldberg, 1994, s.38) Påståendet påpekar betydelsen av att skapa en 
djupstruktur i uppsatsen, vilket också får som konsekvens att vi på djupet 
bör försöka förstå de enskilda respondenternas situation och vilka faktorer 
som ligger till grund för deras agerande. Att den empiriska basen utgörs av 
ett mindre antal intervjuer, än vad som skulle vara möjligt om vi till 
exempel genomfört en undersökning baserad på enkäter, påverkar i vår 
mening inte möjligheterna att generalisera kunskapen. Anledningen är att 
vi tror att små företag i uppsatsens mening har liknande resurser avsatta för 
externredovisning, relativt deras omfattning av redovisning, och att deras 
anpassning därigenom blir likartad. En orsak till skillnader i företagens 
anpassning är troligtvis att intresset för redovisningsrelaterade frågor skiljer 
sig mellan företagen. Det vi finner i de specifika fallen kan dock enligt vår 
mening appliceras på andra små företag. 
 

2.2.4 Urvalsundersökning 
 
När avsikten är att studien ska kunna generaliseras utöver den empiriska 
basen måste ett urval genomföras. Det finns en mängd olika urvalsmetoder 
och forskaren bör finna den metod som kan leda till sådan kunskap att 
problemfrågan besvaras. (Hartman, 1998, s.255ff) I vår studie har vi genom 
ett urval skapat en grupp respondenter med liknande roller inom respektive 
företag för att få ett underlag där vi kan skapa förståelse kring hur 
anpassningen ser ut när det gäller införandet av nya redovisningsregler. I 
kvalitativa undersökningar använder sig forskare av ändamålsenligt urval 
till exempel intervjuar de individer som kan tänkas bidra med kunskap som 
besvarar studiens frågeställningar (Hartman, 1998, s.255). Vi har i denna 
studie genomfört ett ändamålsenligt urval och en genomgång av 
urvalsprocessen framställs under praktiskt tillvägagångssätt nedan. 
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2.2.5 Intervjuutformning 
 
Utgångspunkten för all datainsamling är problemformuleringarna som 
utifrån studiens syfte ska besvaras. Intervjudata har störst värde då 
problemfrågorna eftersträvar en kvalitativ bestämning av verkligheten. 
(Lantz, 1993) Vår studie består av deskriptiva och förklarande 
problemfrågor som ska leda till kvalitativa bestämningar av hur väl 
anpassade små svenska företag är till IFRS och dessa företags problem vid 
införandet av de nya redovisningsprinciperna. Intervjun blir ett naturligt 
verktyg för att komma åt de flertydigheter som vi antar finns i den 
empiriska basen. Intervjuer kan utformas på många olika sätt och vi har i 
denna studie genomfört telefonintervjuer med aktuella respondenter. En 
genomgång av intervjuutformningen framställs under praktiskt 
tillvägagångssätt.  
 

2.2.6 Begrepp inom undersökningsområdet 
 
Det finns åtskilliga benämningar för att beskriva de olika beståndsdelar 
som styr och reglerar redovisning. För att uppsatsen ska få en stringent 
framställning är det viktigt att klargöra skillnaden och innebörden i de olika 
begreppen. Den svenska benämningen är rekommendationer och det 
grundar sig på att de författningsenligt är allmänna råd, vilka ska 
komplettera lagstiftningen. Den anglosaxiska redovisningstraditionen, 
vilken förespråkas av bland andra USA och Storbritannien använder sig 
istället av ordet standard eller standards medan ett mer neutralt sätt att 
uttrycka sig är regel eller regler. Tanken med IFRS är att den ska verka 
utan stöd i legala föreskrifter trots att den i tillämpningen i stort sett är lika 
sträng som en lag. (Jönsson-Lundmark, 1999, s.9) 
 
När vi i uppsatsen avser bestämmelser från det svenska redovisningsrådet 
kommer vi att benämna dessa rekommendationer medan åsyftningar till 
IFRS och IAS kommer att beskrivas som standards eller regler. Ibland 
används benämningen praxis och i de fallen avses, med en något bredare 
syn, den sedvänja som finns inom ett visst område. Det nya regelverket 
benämns IFRS medan enskilda standards benämns IAS till exempel IAS 1 
presentation of financial statements. Nya standards kommer dock att 
benämnas med IFRS som till exempel IFRS First-time application of 
international financial reporting standards.  
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I uppsatsen finns även ett behov att klargöra skillnaden mellan begreppen 
projekt respektive process i förhållande till IFRS. Vi menar här att 
processen är mer övergripande än projektet och att projektet kan ses som en 
avslutande del av en tidigare påbörjad process. 
 
Figur 3: Sammanfattande metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Källa: Egen bearbetning av Arbnor & Bjerke, 1994, s 31 
 
Denna figur utgör en sammanfattning av vad vi hittills berört i 
metodavsnittet. Genom ovanstående resonemang förankrar vi vår 
vetenskapssyn och metodlära i den befintliga teorin eftersom detta är ett 
krav för att inte denna studie endast ska utgöra vardaglig kunskap. 
Sammanfattningen utgör grunden för vårt praktiska tillvägagångssätt. 
 
 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Nedan följer en genomgång av vårt praktiska tillvägagångssätt. 
Beskrivningen sker utifrån de olika val som gjorts under studiens gång 
samt vilka konsekvenser dessa fått för uppsatsens utformning. 
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2.3.1 Inledning 
 
Bakgrunden har skrivits utifrån ett urval av artiklar som berör olika delar 
av redovisningsområdet. Urvalet av artiklar har genomförts i olika artikel-
databaser som till exempel Mediaarkivet, Presstext och Affärsdata. 
 
I de fall källan till ett textstycke härrör från en bok har vi då detta varit 
möjligt hänvisat till specifikt sidnummer. I de fall där texten härstammar 
från flera efter varandra följande sidor följs sidhänvisningen av 
beteckningen ff. I vissa fall grundar sig texten på flera spridda sidor eller i 
vissa fall kontentan av ett större antal avsnitt. Vi har då valt att hänvisa till 
källan utan att referera till ett specifikt sidnummer. För att förklara svårare 
begrepp och i vissa fall hänvisa till andra textavsnitt i studien har vi använt 
oss av ett fotnotssystem. 
 

2.3.2 Referensram 
 
Referensramen är uppdelad i två delar där den första delen utgör 
orienterande referensram som endast har till uppgift att introducera läsaren 
för hur svenska och internationella redovisningsinstitut är uppbyggda. Den 
andra delen utgör den egentliga referensramen och utgör det teoretiska 
underlaget för analysen.  
 
Referensramen skapades genom olika former av litteraturstudier. Eftersom 
det inte fanns någon litteratur som behandlade anpassning till nya 
redovisningsregler använde vi litteratur som inte var redovisningsrelaterad. 
Framställningen av projektets livscykel och kommunikationsmodellen är 
två generella teorier som dock går att utveckla och tillämpa i linje med 
uppsatsens syfte. Det är en fördel att även kunna använda teorier som inte 
direkt sammankopplas med ämnesområdet redovisning då detta belyser 
mångfalden i förändringsarbetet eftersom företagens anpassning är 
beroende av andra faktorer än redovisningsrelaterade frågor. Dessa teorier 
är, till skillnad från andra avsnitt i referensramteorier, ganska stabila över 
tiden vilket bidrar till ett mer långsiktig kunskapsbidrag.  
 
En av avsikterna i referensramen är även att skapa en övergripande 
förståelse för vilka regler som gäller enligt IFRS men i denna framställning 
måste ibland vissa delar väljas bort. Det är en svår balansgång att avgöra 
hur detaljerad framställningen bör vara och vilka delar som inte tillför 
relevant information. Eftersom hela IFRS omfattar en stor mängd 
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information skulle en detaljerad framställning innebära svårigheter att 
överblicka relevanta delar. I detta avsnitt av referensramen uppstår 
problemet att avgöra vilka skillnader mellan RR och IFRS som är relevanta 
att redogöra för beroende på den snabba utvecklingen inom området. Den 
snabba utvecklingen medför att denna del inte får ett lika långsiktigt 
kunskapsbidrag som ovan nämnda teoriavsnitt. 
 

2.3.3 Empiri 
 
Utifrån börslistorna på Dagens Industri fick vi fram cirka 390 bolag som 
var noterade på de officiella börslistorna (www.di.se, 030224). De 
officiella börslistorna har finansinspektionens tillstånd att bedriva 
aktiehandel som auktoriserad marknadsplats och aktier som finns med på 
dessa börslistor räknas som noterade (www.aktietorget.se, 030227). För att 
skapa ett undersökningsområde bestående av små börsnoterade bolag 
använde vi oss av databasen Affärsdata. Där sökte vi aktiebolag som var 
publika eller upprättade koncernredovisning samt hade en omsättning 
mellan 0-100 miljoner kronor. Resultatet av sökningen blev 108 bolag utav 
vilka 68 var noterade på officiella börslistor. För att vidga 
undersökningsområdet ytterligare genomfördes en andra sökning i 
Affärsdata. Denna gång söktes bolag med en omsättning mellan 100-200 
miljoner kronor. Resultatet av sökningen blev 92 stycken bolag varav 21 
var noterade på de officiella börslistorna. Tillsammans utgör dessa 89 bolag 
studiens undersökningsområde.  
 
När vi sammanställt undersökningsområdet genomfördes ett urval av 15 
bolag. I urvalet togs hänsyn till att alla, för studien aktuella, börslistor 
skulle vara representerade. Flertalet av de valda företagen tillhörde dock O-
listan vilket var naturligt då större delen av företagen i undersöknings-
området tillhörde denna lista. Då företagen kontaktades svarade flera 
företag att de inte ville delta i undersökningen. För att ändå kunna 
genomföra tillräckligt många intervjuer valdes nya företag. De nya 
företagen tillhörde samma lista som de företag de var avsedda att ersätta. 
Det slutgiltiga antalet intervjuade företag blev 13 och dessa utgör studiens 
empiriska bas. Inom respektive bolag sökte vi lämpliga respondenter för att 
genomföra våra telefonintervjuer. Anledningen till att telefonintervjuer 
genomfördes var att detta underlättade planeringen och genomförandet av 
intervjuerna. Det var lättare att få respondenterna att ställa upp på denna 
intervjuform eftersom de upplevde att det tog mindre tid i anspråk. Vidare 
anser vi att telefonintervjuerna medför att det är lättare att bibehålla en 
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objektiv ställning i sammanställningen av det empiriska materialet eftersom 
vi endast beskriver vad respondenten har svarat. Vid en personlig intervju 
skulle vi kunna ha påverkats av kroppsspråk och andra faktorer vilket 
skulle kunna medföra en mer subjektiv sammanställning. Naturligtvis finns 
även positiva aspekter med att genomföra en annan typ av intervju men vår 
bedömning var att de positiva effekterna av en telefonintervju var fler. För 
att få en mer strukturerad intervju och för att respondenterna skulle få 
möjlighet att förbereda sig på vilka frågor som skulle ställas skickades 
intervjumallen till respondenterna när de accepterat medverkan i 
undersökningen.  
 
Respondenterna består huvudsakligen av ekonomichefer eller redovisnings-
ansvariga. Befattningen i sig var inte det viktiga utan vi ville genomföra 
intervjuerna med den person i organisationen som besatt den största 
kunskapen inom området. I små företag finns inte alltid funktionen 
redovisningsansvarig utan ansvaret för de frågor som vi ville få besvarade 
ligger istället på ekonomichefen. När vi kontaktade företag för att 
undersöka om de var villiga att ställa upp på en intervju framkom en rad 
olika anledningar till att de inte kunde delta i undersökningen. I de fall där 
orsaken var tidsbrist eller omorganisation fanns ingen orsak till vidare 
arbete med den respondenten. Bortfallet av företag påverkar inte studiens 
resultat eftersom de företag som istället valdes inte kan antas ha vare sig 
bättre eller sämre kunskap inom området. Visserligen skulle företagen 
kunna använda tidsbrist som en anledning för att slippa medverka endast 
för att dölja deras bristande kunskap inom området. Detta skulle medföra 
att det slutgiltiga resultatet visar en något bättre bild än vad som verkligen 
är fallet. Vi tror dock att denna risk är liten. Två av de kontaktade företagen 
svarade dock att anledningen till att de inte kunde delta var att de inte hade 
hört talas om vare sig IAS eller IFRS. Trots att någon intervju inte kunde 
genomföras enligt den intervjumall vi tänkt oss måste dessa respondenter 
återspeglas i uppsatsen. Om deras svar inte hade infogats i undersökningen 
hade resultatet av studien visat att företagen är bättre anpassade än vad de 
verkligen är. Det slutgiltiga antalet intervjuer blev således elva stycken och 
dessutom ingår ytterligare två företag i undersökningen trots att de inte 
hade någon kunskap inom området.  
 
I den empiriska sammanställningen såväl som i analysen förekommer vissa 
statistiska inslag i form av diagram och tabeller. Vi har ingen avsikt att dra 
några statistiskt säkerställda slutsatser utifrån dessa utan de är snarare till 
för att visualisera situationen i den empiriska basen. I analysen 
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generaliseras kunskap utifrån dessa till att gälla undersökningsområdet men 
inga statistiskt säkerställda generaliseringar görs. 
 
Vår urvalsundersökning resulterade i att företag från vissa branscher var 
mer frekvent förekommande än andra. Främst var det företag inom 
bioteknik och informationsteknologi. Anledningen till detta var att många 
av dessa företag tidigare haft en god tillväxt med börsintroduktion som en 
naturlig källa till kapitalanskaffning och fortsatt tillväxt. De senaste årens 
lågkonjunktur har dock minskat dessa företags omsättning och de innefattas 
därmed i vårt eftersökta intervall. Dessa typer av företag utgör en stor del 
av de små företagen på de officiella listorna vilket medför att vårt urval 
också har en större andel sådana företag. Urvalet leder inte till 
överrepresentation av vissa typer av företag utan återspeglar fördelningen 
på de officiella listorna. Urvalet av den empiriska basen har inte föregåtts 
av någon statistisk uträkning men vi anser att utfallet ändå speglar 
fördelningen mellan listorna. Om en liknande sökning genomförts vid en 
annan tidpunkt hade kanske andra branscher varit mer dominanta på grund 
av sin ekonomiska situation vid den tidpunkten. För förståelsen av 
undersökningen är det viktigt att vara medveten om att företag påverkas 
olika av införandet av IFRS exempelvis på grund av att de i sin 
balansräkning har olika typer av tillgångar. Intervjuer har även genomförts 
med företag i andra branscher men på grund av proportionerna i den 
empiriska basen påverkas även respondenternas branschtillhörighet. 
 
Vår intervjumall, se bilaga 2, består av frågor som kan betraktas som 
förhållandevis öppna då den inte innehåller svarsalternativ eller styrande 
följdfrågor. Anledningen till att frågorna har en öppen karaktär är att de ska 
kunna tillämpas på företag ur olika branscher. Avsikten var inte att 
undersöka respondenternas detaljkunskap inom IFRS utan en bredare bild 
eftersöktes. Eftersom inga detaljkunskaper efterfrågades var det även 
enklare att få respondenter från företag som inte påbörjat sin anpassnings-
process att medverka i studien. Även dessa företag var viktiga för att få en 
rättvis bild av anpassningen i små börsnoterade företag. Inledningsvis 
genomfördes ett par intervjuer för att kontrollera hållbarheten i vår 
intervjumall. Eftersom intervjuerna fungerade kunde de utgöra empiri i 
uppsatsen och inga större förändringar av intervjumallen behövdes.  
 
När intervjuerna genomfördes uppstod problemet att vissa respondenter 
ansåg sig ganska väl anpassade till IFRS utifrån sina kunskaper i området, 
trots att det enligt vår mening inte alltid stämde. Genom att 
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respondenternas svar jämfördes med kraven enligt IFRS kunde en mer 
nyanserad bild av deras egentliga kunskap erhållas. 
 
För att skapa en referenspunkt att studera företagsintervjuerna utifrån valde 
vi att genomföra en intervju med en oberoende part som har kunskap om 
IFRS innebörd för små börsnoterade bolag. Uppsatsens syfte är inte att 
redogöra för dennes syn på anpassningen i små bolag men för att få en 
bredare bild av problemområdet är det viktigt att kunna relatera 
informationen från företagen till information ur ett annat perspektiv. 
Utifrån detta resonemang anser vi att det är tillräckligt att endast intervjua 
en oberoende part. Den oberoende parten är partner och chef för 
redovisning och finansiell rapportering på en av de större revisions-
byråerna.  
 
Flera av respondenterna uttalade, på vår förfrågan, önskemål om 
anonymitet. Det empiriska materialet och analysen av detta kan därför inte 
härledas till de specifika företagen som deltagit i studien. 
 
 

2.4 Metod- och källkritik 
 
En stor del av informationen som vi använt oss av vid skapandet av 
förförståelse i ämnet och uppbyggnad av referensram baserar sig på 
information och undersökningar utförda av stora revisionsbolag. Vi är 
medvetna om att denna information kan vara vinklad för att uppfylla 
revisionsbolagens mål. De har ett egenintresse i att skapa ett behov av deras 
tjänster hos berörda företag, vilket gör att det finns en risk att de överdriver 
omfattningen av problemen vid omställningen till IFRS. Vi anser att vi 
genom denna insikt har kunnat välja och sortera tillgänglig information och 
därigenom begränsat problemet. Även vi som författare skulle kunna ha ett 
egenintresse i att förstora betydelsen av undersökningsområdet för att 
därigenom motivera uppsatsens nödvändighet och existens. Trots att vi som 
författare har möjlighet att välja vilken information vi använder oss av och 
vilka källor vi hänvisar till anser vi att våra valda källor speglar den 
allmänna debatten inom undersökningsområdet. 
 
En svårighet i litteraturstudierna har varit den snabba utvecklingen inom 
ämnet. Eftersom regler, standards och rekommendationer utvecklas och 
förändras i snabb takt kan det vara svårt att skilja mellan vad som är aktuell 
och vad som är obsolet information. När vi använder oss av publicerad 
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information finns det alltid ett tidsintervall att ta hänsyn till. När ett beslut 
om en ny regel har fattats och information kring den börjar publiceras är 
den bara giltig i ett visst tidsintervall. Hur lång detta intervall är varierar 
mellan olika standards och är svårt för läsaren att avgöra. Det är viktigt att 
vara medveten om att data som ligger till grund för den publicerade 
informationen kan ha förändrats och att den inte längre är giltig. 
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3 Orienterande referensram 
 
 
Detta kapitel finns främst för att ge läsaren en möjlighet att skapa en 
förståelse över hur de svenska och internationella redovisningsinstituten är 
utformade. För de läsare som redan har insikt i hur de båda 
organisationerna är uppbyggda hänvisar vi direkt till kapitel 4 
Referensram. 
 
 

3.1 Svenska redovisningsinstitutet 
 
Bestämmelser för hur svenska företag ska utforma sin redovisning och 
finansiella rapportering regleras i dagsläget främst av årsredovisningslagen 
(ÅRL), bokföringslagen (BFL), aktiebolagslagen (ABL), redovisnings-
rådets rekommendationer (RR) samt redovisningsrådets akutgrupp. 
 
Redovisningsrådet och redovisningsrådets akutgrupp är två verksamma 
grupper som ingår i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed, 
vilken har till uppgift att verka för en enhetlig redovisning. Redovisningen 
ska vara utformad i harmoni med internationell utveckling. Föreningen för 
utvecklande av god redovisningssed bildades 1989 för att samla den 
svenska normgivningen inom området. Tidigare hade flera olika organ haft 
den normgivande uppgiften och det tillsammans med internationell 
påverkan upplevdes skapa en splittrad redovisning. Rådets rekommen-
dationer har som tidigare nämnts utformats med utgångspunkt från IFRS, 
vilka utarbetas av International Accounting Standards Board, IASB. 
Meningen är att de svenska rekommendationerna ska följa IFRS i så stor 
utsträckning som möjligt och avvikelser ska bara förekomma fram till 
2005, om det finns mycket starka skäl eller om svensk lag stadgar något 
annat. För att behandla redovisningsfrågor som inte omfattas av befintliga 
rekommendationer samt göra uttalanden om tolkningar av befintliga 
rekommendationer finns Redovisningsrådets akutgrupp. De tar upp frågor 
som har ett allmänt intresse och är generellt utformade. 
(www.redovisningsradet.se, 030203) 
 
Rekommendationerna har inte status som lag men efterlevs trots detta av 
svenska bolag. En orsak till detta är att börsnoterade bolag måste skriva på 
ett noteringsavtal med Stockholms fondbörs som säger att de inte utan 
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särskild anledning får avvika från rekommendationerna. 
(www.redovisningsradet.se, 030203) 
 
Det är ännu oklart vad som kommer att hända med redovisningsrådet och 
akutgruppen när IFRS träder i kraft. Eftersom reglerna kommer att få 
samma status som lag återstår egentligen bara översättning till svenska. 
Fördelen med att rådet skulle handha denna uppgift är att språkbruk och 
begreppsapparat skulle kunna utformas så att överensstämmelse med 
etablerad svensk praxis uppnås. Troligtvis kommer en av rådets viktigaste 
uppgifter i framtiden bli att verka som remissorgan till IASB. Det ökade 
antalet standards som IFRS innebär kommer troligtvis att öka akutgruppens 
betydelse. Akutgruppens tolkningar måste i fortsättningen samordnas med 
det internationella tolkningsorganet Standing Interpretations Committee, 
SIC och andra europeiska länders tolkningar. (Rundfelt, 2001) 
 
Figur 4: Det svenska redovisningsinstitutets relation till IASB och 
andra intressenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: www.redovisningsradet.se, 030203 
 
 

3.2 IASB Det internationella 
redovisningsinstitutet 

 
International Accounting Standards Board, IASB är en oberoende grupp 
som har till uppgift att utforma enhetliga, globala redovisningsstandards. 
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Reglerna ska vara utformade i generella ordalag och kräva transparent och 
jämförbar information i de finansiella rapporter som utformas i bolag som 
tillämpar deras regler. IASB ska samarbeta med andra nationella 
redovisningsinstitut för att uppnå största möjliga överensstämmelse mellan 
olika länders redovisningsstandards. IASBs medlemmar kommer från nio 
länder och har varierande bakgrunder. (www.iasb.org.uk, 030203) 
 
IASB bildades formellt sett 1 jan 2001 som ett resultat av en ny strategisk 
inriktning för det tidigare organet International Accounting Standards 
Committee, IASC. IASC bildades 1973 efter en överenskommelse mellan 
tio olika länders redovisningsorgan om att utveckla och harmonisera 
redovisningsstandards. Den huvudsakliga uppgiften var att formulera 
internationella redovisningsstandards och arbeta för deras erkännande och 
efterlevnad. (www.iasb.org.uk, 030203) 
 
IASBs rekommendationer grundar sig på så kallade ”core standards” som 
är ett grundläggande ramverk för hur redovisning bör utformas. 
Utformningen av detta ramverk grundar sig på en överenskommelse mellan 
IASC och IOSCO7. Ramverket som beskrivs i IACSs Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements, fungerar inte som 
någon internationell regel utan ska vara vägledande i arbetet med att 
utforma nya standards. (www.iasb.org.uk, 030203) 
 

                                                 
7  IOSCO är en organisation för tillsynsmyndigheter för kapitalmarknader. 
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4 Referensram 
 
 
I detta kapitel ges en övergripande sammanställning av skillnaderna 
mellan nuvarande svenska redovisningsrekommendationer och IFRS. 
Sammanställningen består av en tidplan för införandet av IFRS, en 
beskrivning av en kommande standard om hur företag ska tillämpa IFRS 
första gången samt en översiktlig beskrivning av mer redovisningstekniska 
skillnader. Kapitlet avslutas med en kommunikationsmodell samt en modell 
över projektets livscykel. 
 
 

4.1 Tidsplan 
 
De senaste åren har en livlig debatt förts kring IASCs övergång till IASB 
och införandet av nya internationella redovisningsstandards, IFRS. 
Målsättningen har under en längre tid varit att europeiska bolag ska 
tillämpa IFRS men det sista hindret, att EU Parlamentet och Ministerrådet 
skulle anta en förordning som stödjer detta, tog lång tid att övervinna. 
Förordningen som är en överstatlig lagstiftning antogs i juni 2002, vilket 
innebär att alla börsnoterade bolag i medlemsländerna är bundna att 
tillämpa IFRS i sin koncernredovisning från och med 2005. De föreslagna 
övergångsreglerna till IFRS kräver att bolagen upprättar ingångsbalanserna 
till sina balansräkningar enligt de nya reglerna redan 1 januari, 2004. Under 
2004 bör sedan parallell rapportering ske enligt både svenska rekommen-
dationer och internationella standards. Något krav på att redovisningen som 
är upprättad enligt IFRS ska offentliggöras före 2005 finns dock inte. 
Innebörden av dessa bestämmelser är att bolagen redan under 2003 måste 
anpassa de processer, system och rutiner som påverkar redovisningen i 
företaget. För att klara av dessa förändringar måste uppmärksamheten i 
bolagen på ett tidigt stadium riktas in på att utbilda personal och starta upp 
projekt för att anpassa de delar som krävs till IFRS. (www.kpmg.se, 
030205) 
 
För att kunna se hur långt företagen i undersökningen har kommit i sin 
anpassning till IFRS är det viktigt att förklara hur deras förberedelser borde 
se ut för att de vid det slutgiltiga införandet 2005 ska kunna uppnå ett bra 
resultat. Hur stort engagemang och hur mycket resurser som måste satsas 
kommer naturligtvis att variera mellan olika företag men ovanstående figur 
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utgör en bra grund för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Tidsplanen 
skulle dock kunna kritiseras för att främst vara framtagen för större bolag. 
Anpassningen till IFRS kanske inte är lika omfattande för de mindre 
bolagen som ingår i vår undersökning och tidplanen skulle därför kunna 
upplevas som överdriven. Vi tror dock att den utgör en bra grund för att 
klara av anpassningen. Beroende på vilken situation företaget befinner sig i 
kan de tillämpa valda delar av modellen. 
 
Figur 5: Tidsplan för implementering av IFRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen tolkning av www.kpmg.se, 030205 
 
 

4.2 Att tillämpa IFRS första gången 
 
För att berörda företag ska veta vad som krävs av dem när de börjar 
tillämpa IFRS arbetar IASB på en ny standard som heter First-time 
application of international financial reporting standards. Detta är en 
förändring av kraven i SIC-8 First-time application of IASs as the primary 
basis of accounting, vilken reglerar hur företag som börjar tillämpa IFRS 
före 2003 ska agera. Den nya standarden väntas bli gällande inom kort men 
är fortfarande under utveckling. När den nya IFRS standarden blir gällande 
kommer den att ersätta SIC-8 och styra de företag som börjar tillämpa 
IFRS från och med 1 januari, 2003. (IASB, 2002, s.8) Standarden kommer 
alltså att påverka och styra företagen i denna studie varför vi anser att en 
kortare redogörelse för förslaget till denna IFRS är viktig.  
 
Förslaget väntas träda i kraft under sommaren 2003 och kommer därför inte 
att vara definitivt tillämplig under tiden för denna uppsats. Troligtvis 
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kommer dock inte några större ändringar att ske utan företagen borde redan 
nu kunna rikta in sig på att följa dessa regler. Reglerna finns till för att 
reglera hur företagens redovisning ska ske under övergångsperioden och 
vid upprättandet av den första finansiella rapporten som grundas på IFRS. 
Beroende av företagens verksamhetsinriktning och bransch kommer olika 
många av dessa regler att vara tillämpliga. En översiktlig genomgång av 
dessa är ändå nödvändig för att visa vilka bestämmelser som de ansvariga 
för anpassningen i företagen bör vara medvetna om. 
 
Målet med den nya standarden är att informationen från företag som 
presenterar sin första ekonomiska rapport enligt IFRS ska hålla god 
kvalitet. Det är viktigt att informationen är jämförbar med alla presenterade 
data från tidigare perioder och att den dessutom är transparent för läsaren. 
Den ska även utgöra en passande utgångspunkt för fortsatt redovisning 
enligt IFRS samt vara möjlig att framställa till en kostnad som är lägre än 
nyttan hos läsare och användare. (IASB, 2002, s.8) 
 
När företagen börjar tillämpa IFRS ska de enligt förslaget rätta sig efter alla 
gällande IFRS. Endast begränsade undantag från denna regel tillåts och det 
handlar då främst om situationer när kostnaden för att följa standarden 
överstiger nyttan av informationen. Omfattningen av detta undantag borde 
enligt vår mening bli mycket begränsat på grund av subjektiviteten i att 
kunna påvisa nyttan av informationen. Undantaget kommer därför endast 
att vara tillämpligt på klara fall. Förslaget kräver även öppenhet över hur 
övergången till IFRS har påverkat företagets finansiella ställning och dess 
ekonomiska rapporter. (IASB, 2002, s.8)  
 

4.2.1 Redovisningsprinciper 
 
Vid övergången till IFRS finns det vissa punkter som måste iakttagas. En 
av dessa är hur företaget behandlar vilka redovisningsprinciper som 
används vid framtagandet av finansiella rapporter. Ett företag måste 
använda sig av samma redovisningsprinciper i alla de perioder som 
omfattas av deras finansiella rapport. Detta gäller alltså även de jämförelse-
data som presenteras. De principer som används det första jämförelseåret 
måste stämma överens med de IFRS som är gällande 2005. (IASB, 2002, 
s.12ff) 
 
Detta visar på vikten av att IASB är förhållandevis återhållsamma i sin 
utveckling av IFRS under åren 2003-2005. Varje ändring eller ny standard 
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som blir gällande under övergångstiden kommer att generera merarbete och 
försvåra övergången för de företag som ska börja tillämpa IFRS 2005. 
 
För IFRS som vid utgången av det år som ligger till grund för den 
finansiella rapporten ännu inte har blivit gällande är förslaget att de företag 
som vill göra en tidig tillämpning av standarden ska tillåtas att göra detta. 
Denna möjlighet kommer dock endast vara frivillig och något sådant krav 
föreligger således inte. (IASB, 2002, s.13) 
 

4.2.2 IFRS Balansräkning 
 
Ett företag som börjar tillämpa IFRS ska vid början av det första 
jämförelseåret upprätta en balansräkning enligt gällande IFRS. För ett 
företag som väljer att tillämpa ett jämförelseår innebär detta att de ska 
upprätta denna balansräkning förste januari 2004. Det finns inget krav på 
att den ska publiceras men vid upprättandet måste alla krav, dock med vissa 
små undantag, avseende mätning och identifiering följas. Ett krav är att alla 
tillgångar och skulder ska kategoriseras på det sätt som IFRS föreskriver. 
De tillgångar och skulder som inte omfattas av detta krav behöver således 
inte identifieras. De tillgångar, skulder eller eget kapital som enligt tidigare 
bestämmelser klassificerades som en typ av post för vilken beteckningen 
har ändrats ska omklassificeras till att följa IFRS. Dessutom måste 
mätningen av alla tillgångar och skulder som identifierats ske enligt de 
föreskrifter som IFRS anger. När klassificering och mätning utförs i 
enlighet med IFRS kommer det att uppstå skillnader mellan de summor 
som räknats fram enligt IFRS och tidigare redovisningspraxis. För svenska 
företag skulle detta avse skillnaden mellan summor som räknats fram med 
stöd av RR respektive IFRS. Enligt förslaget ska dessa summor inte föras 
mot resultaträkningen utan istället ska en justering göras direkt mot det 
egna kapitalet. (IASB, 2002, s.14) 
 
Huvudregeln är att alla gällande standards ska tillämpas retroaktivt på de 
perioder som finns med i den finansiella rapporten. Även om huvudregeln 
tillämpas kan företag enligt vissa standards undantas från retroaktiv 
redovisning då denna standard endast kräver framtida tillämpning. Det 
finns även vissa större undantag från huvudregeln. Undantagen är frivilliga 
att tillämpa men om företaget väljer att använda sig av dessa måste de göra 
det fullt ut i den mån de är tillämpbara. I de fall undantagen används ska 
företagen bara tillämpa den senaste versionen av IFRS. Undantagen kan 
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delas upp i tre områden och får inte tillämpas på andra områden. (IASB, 
2002, s.12ff) 
 
Det första undantaget är tillämpligt på flera olika kategorier och gäller då 
IFRS förespråkar kostnadsbaserad mätning av vissa tillgångar eller skulder. 
Vid övergången till IFRS kan en sådan mätning förorsaka onödigt stora 
kostnader och företaget kan istället välja ett annat sätt att mäta och betrakta 
summan som en förmodad kostnad. Detta förfaringssätt kan endast 
tillämpas på vissa kategorier och i flera fall hänvisas då värderingen till 
verkligt värde. (IASB, 2002, s.14f) Verkligt värde definieras allmänt som 
det belopp till vilket en tillgång eller skuld kan överlåtas mellan villiga, 
kunniga och oberoende parter. (Jönsson - Lundmark, 1999, s.42) För att 
bibehålla en någorlunda översiktlig nivå på genomgången av förslaget till 
IFRS First time application kommer vi inte på djupet förklara de olika 
kategorierna som berörs av undantaget utan endast nämna vilka som 
omfattas. De kategorier som är aktuella är materiella anläggningstillgångar 
samt goodwill och andra tillgångar och skulder, vilka anskaffats genom 
företagsförvärv före övergången till IFRS. Dessutom omfattas förpliktelser 
på grund av anställningsförmåner samt transaktionsdifferenser som uppstått 
vid investeringar i andra länder. 
 
Det andra undantaget tillämpas i de fall där ett värde bestämts enligt 
tidigare regler, vilket för svenska företag innebär RR. Om det framtagna 
värdet bygger på en värdering, vilken är mer relevant för läsaren än den 
initiala kostnaden tillåts användning av detta värde trots att ett 
kostnadsbaserat värde går att fastställa. (IASB, 2002, s.15) 
 
Det tredje undantaget gäller de fall där ett värde bygger på ett beslut fattat 
av ledningen. En ändring av det värdet kan skapa svårigheter och för att 
undvika detta förbjuds till exempel fullständig retroaktiv användning av 
vissa delar av IAS 39, finansiella instrument, till exempel delen om 
säkringsredovisning. (IASB, 2002, s.15) 
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4.2.3 Värdering 
 
Värderingsposter som ett företag har vid övergången till IFRS ska, med 
undantag för skillnader i de olika redovisningsreglerna, vara konsekventa 
gentemot de värderingar som är gjorda enligt de gamla reglerna. Det gäller 
dock inte om det är uppenbart att dessa värderingar är felaktiga. Denna 
bestämmelse tillämpas när företagen har värderingsposter som härstammar 
från tidigare regler, men företaget kan vid övergången till IFRS även 
behöva göra värderingar som enligt tidigare praxis inte var tillåtna. För att 
inte strida mot IAS 10, Events after the balance sheet date ska dessa 
värderingar bara göras för förhållanden som föreligger vid övergången. 
Poster som troligtvis kommer att beröras är värderingar av marknadspriser, 
räntesatser och växelkurser, vilka ska stämma överens med de 
marknadsförhållanden som råder vid tidpunkten för övergången. Förslaget 
för hur företagen ska behandla sina värderingsposter vid övergången till 
IFRS gäller för den första balansräkningen som ska upprättas. De gäller 
dessutom för jämförelseperioder som presenteras i den första finansiella 
rapporten. (IASB, 2002, s.18f) 
 

4.2.4 Information och presentation  
 
Bestämmelserna om presentation och informationsgivning i förslaget till 
First time application ger inga undantag från bestämmelser i andra IAS. 
För att uppfylla kraven på presentation och informationsgivning ska 
företagen rätta sig efter IAS 1, presentation of financial statements. (IASB, 
2002, s.19) RR 22 som hanterar detta område är baserad på IAS 1 med 
tillägg för vissa krav enligt ÅRL. (Edenhammar, 2002, s.54) 
 
ÅRL förespråkar en uppställning av balansräkningen i den finansiella 
rapporteringen vilket medför att detta innefattas i RR 22. IAS 1 föreskriver 
inte någon speciell form för upprättandet av balansräkningen men det finns 
beskrivningar av specifika poster som måste presenteras. Posterna i den 
svenska balansräkningen liknar till stora delar de specifika poster som 
beskrivs i IAS 1. ÅRL påvisar även bestämda former för utformandet av 
resultaträkningen. Lagstiftningen anger två alternativ till uppställning av 
resultaträkning, den funktionsbaserade och den kostnadsslagsbaserade. 
IFRS förespråkar inte någon uppställningsform för hela resultaträkningen 
men anvisar att kostnaderna ska presenteras, antigen funktionsindelat eller 
kostnadsslagsbaserat. Även på resultaträkningen påvisar IFRS enskilda 
poster som ska presenteras. (Öhrlings, 2001) (FAR, 2001) 
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4.2.5 Tidpunkt och ställning för införandet av IFRS 

 
Företag ska tillämpa reglerna i detta förslag i de fall den första finansiella 
rapporten med tillämpning av IFRS avser en period som börjar 1 januari, 
2003 eller senare. Tidigare användning av IFRS uppmuntras och i de fall 
detta sker måste företagen tillkännage om de tillämpar förslaget till First 
time application istället för SIC-8. (IASB, 2002, s.21) Detta kommer inte 
att bli aktuellt för företagen i denna studie eftersom de svenska företagen 
styrs av redovisningsrådets rekommendationer fram till och med 1 januari, 
2005. Det innebär att det första datum som kan gälla för svenska företags 
övergång är 1 januari, 2003, vilket kommer att bli fallet för de företag som 
väljer att redovisa två jämförelseår i sin första finansiella rapport baserad 
på IFRS. 
 
ÅRL gäller under och efter övergången till IFRS. Efter övergången 2005 
tar dock EU-förordningen och därmed IFRS över en del av 
bestämmelserna. IFRS kommer bland annat att reglera värderingsfrågor 
och upplysningsinformation. Bestämmelserna om revision och offentlig-
görandet av rapporter kommer även efter 2005 att regleras av ÅRL. Före 
2005 kan svenska bolag inte tillämpa IFRS i den offentliga finansiella 
rapporten eftersom IAS 39 och 41 är i konflikt med ÅRL. (Buisman, 
030214) De data som registreras under jämförelseåret måste däremot följa 
IFRS, vilket till exempel medför att IAS 39 och 41 ska tillämpas. 
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Figur 6: Sammanfattning viktiga datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: egen tolkning av modell i IASB, 2002, s.13 
 
 

4.3 Nya redovisningsprinciper 
 
Redovisningsrådets rekommendationer följer sedan 1998 IAS, som tidigare 
nämnts benämns regelverket idag IFRS, så långt det är möjligt inom ramen 
för svensk lagstiftning. ÅRL och de EU-standards som denna lag är 
baserad på hindrar för närvarande ett fullständigt införande av IFRS. 
Avvikelserna mellan nuvarande svensk redovisningspraxis och IAS är på 
grund av redovisningsrådets tidigare arbete inte så omfattande och de 
befintliga avvikelserna avser ibland mindre vanliga omständigheter. Det 
viktigaste undantaget är att IFRS i vissa fall föreskriver värdering till 
verkligt värde. (Edenhammar, 2002, s.6ff) 
 
En av huvudreglerna i ÅRL är att anläggningstillgångar, både materiella 
och finansiella, ska värderas till anskaffningsvärde. Ett aktiebolags 
tillgångar kan vid behov bli föremål för såväl uppskrivning som 
nedskrivning. För nedskrivning krävs att värdenedgången är bestående. 
Finansiella tillgångar kan dock skrivas ned trots att nedgången inte är 
bestående. För att en tillgång ska kunna skrivas upp krävs att värdet är 
bestående, att det går att mäta tillförlitligt samt att det väsentligt överstiger 

1 jan. 2003 Övergångsdatum till IFRS för de företag som väljer att 
presentera två jämförelseår. En IFRS balansräkning ska 
upprättas. Företagen bör efter detta datum registrera 
information parallellt mellan de olika systemen. Inget krav på 
publicering föreligger. 

 
1 jan. 2004 Övergångsdatum till IFRS för de företag som väljer att 

presentera ett jämförelseår. En IFRS balansräkning ska 
upprättas. Företagen bör efter detta datum registrera 
information parallellt mellan de olika systemen. Inget krav på 
publicering föreligger. 

 
31 dec. 2004 Rapportdatum för den sista finansiella rapporten enligt tidigare 

rekommendationer 
 
31 dec 2005 Rapportdatum för den första finansiella rapporten som 

upprättats enligt IFRS 
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det bokförda värdet. Uppskrivningen måste dock användas till avsättning, 
föras mot en uppskrivningsfond eller öka det egna kapitalet genom en 
emission. (Årsredovisningslagen, 1995:1554) Dessa regler är ett uttryck för 
försiktighetsprincipen medan IFRS värdering av anläggningstillgångar 
syftar till att ge en rättvisande bild genom värdering till verkligt värde. 
 
Nedan kommer vi att redogöra för avvikelser som är väsentliga mellan 
IFRS och dagens svenska redovisningspraxis. Genomgångens syfte är att 
på ett kortfattat sätt ge en uppfattning om hur IFRS förhåller sig till svensk 
redovisningspraxis. Den främsta orsaken till avvikelser som idag finns är 
att ÅRL och de EU standards som denna lag är baserad på i vissa delar är 
motstridig principer i IFRS. Denna orsak är grunden till att vissa IAS regler 
inte kan översättas till en i Sverige gällande rekommendation. IFRS är 
omfattande och det finns inte utrymme att ge en heltäckande bild av 
skillnaderna och samtidigt behålla en lättillgänglig information. För 
fullständig information hänvisar vi till förekommande rekommendationer, 
standards och lagregler. IFRSs förhållande till svenska rekommendationer 
sammanställs i bilaga 1, vilket kan utgöra en utgångspunkt för den läsare 
som vill fördjupa sin kunskap om förhållandet. 
 

4.3.1 Materiella anläggningstillgångar 
 
RR 12 är baserad på IAS 16. Huvudregeln i RR 12 är att materiella 
anläggningstillgångar värderas utifrån anskaffningsvärdet. Då tillgången 
har ett bestående värde som väsentligen överstiger det bokförda värdet får 
tillgången skrivas upp till det bestående värdet om det görs via en 
fondemission eller genom en avsättning till uppskrivningsfond. Denna 
uppskrivning är inte möjlig utifrån IAS 16. (Edenhammar, 2002, s.35ff)  
 
IAS 16 ger istället två möjliga alternativ till hur värderingen ska ske. Det 
första alternativet är att använda det ursprungliga anskaffningsvärdet 
minskat med avskrivningar och, i de fall det förekommer, även 
nedskrivningar. Det andra alternativet är att ta upp posterna till verkligt 
värde minus avskrivningar. Med verkligt värde menas ett bedömt 
marknadsvärde (Jönsson - Lundmark s.41). För att få tillämpa detta måste 
en löpande värdering ske och den ska göras så ofta att det värde som finns 
upptaget i redovisningen ska vara nära överensstämmande med det värde 
som skulle vara gällande om värdering gjorts på balansdagen. Det är inte 
tillåtet att som i redovisningsrådets rekommendation välja ut enstaka 
anläggningstillgångar och omvärdera dessa utan om detta alternativ väljs 
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måste det tillämpas på alla poster. Om en post värderas till verkligt värde 
måste alla tillgångar i den klassen värderas om och att sedan återgå till det 
första alternativet klassas som ett byte av redovisningsprincip. (Jönsson - 
Lundmark s.134) 
 

4.3.2 Immateriella tillgångar 
 
Identifieringen och redovisningen av immateriella tillgångar enligt RR 15 
liknar vad som anges i IAS 38 med undantag för hur avskrivningar ska 
behandlas. Som huvudregel ska immateriella tillgångar skrivas av över den 
uppskattade nyttjandeperioden och avskrivningstiden får inte överstiga 20 
år om inte detta kan motiveras. Det krävs en ingående redogörelse för 
motiven bakom en sådan avskrivningsperiod. ÅRL föreskriver vidare att ett 
företag som tillämpar en längre avskrivningstid än fem år på en immateriell 
tillgång ska ange skälen till detta. Denna bestämmelse, vilken inte finns i 
IAS 38 har införts i RR 15. (Edenhammar, 2002, s.40ff) 
 

4.3.3 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering 
 
Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en 
finansiell tillgång i ett företag eller skuld- alternativt egetkapitalinstrument8 
i annat företag. Finansiella instrument omfattar såväl primära instrument 
som fordringar, skulder och aktier som derivat i form av optioner, 
terminskontrakt samt ränte- och valutaswapar. Skulder eller tillgångar vilka 
inte omfattas av ett avtal, som till exempel uppskjutna skatteskulder eller 
avsättningar, utgör inga finansiella instrument. För varje finansiell tillgång 
eller skuld ska företaget lämna information om det verkliga värdet. Är 
instrumentet noterat används börskursen. Kan inte det verkliga värdet 
beräknas med rimlig säkerhet ska information ges så att läsaren kan bilda 
sig en egen uppfattning om skillnaderna mellan redovisat och verkligt 
värde. Till stora delar är upplysningskraven enligt IAS 32 nya för svensk 
redovisningspraxis. På grund av den svenska lagstiftningen har skillnader 
mellan RR 27 och IAS 32 uppstått. Detta beror på att ÅRL inte tillåter 
marknadsvärdering på vissa finansiella tillgångar. (Edenhammar, 2002, 
s.59ff) 
 

                                                 
8 Med detta menas framförallt aktier men också teckningsoptioner 
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4.3.4 Finansiella instrument: Identifiering och mätning 
 
IAS 39 som inte behandlats av redovisningsrådet kräver som huvudregel att 
finansiella instrument, framförallt placeringstillgångar och derivat, värderas 
till verkligt värde. Införandet av IAS 39 kräver ändring av ÅRL som inte 
tillåter värdering till verkligt värde. En sådan ändring av lagstiftningen är 
under arbete och förväntas träda ikraft 2004. IAS 39 kompletterar IAS 32 
för vilken redovisningsrådet har gett ut RR 27, finansiella instrument: 
upplysningar och klassificering. Redovisningsrådet har inte någon 
rekommendation för identifiering och mätning men detta ska behandlas i en 
kommande rekommendation (FAR, 2003, s.1029). Med verkligt värde 
menas det belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle kunnas 
överlåtas mellan villiga, kunniga och oberoende parter. I RR 27 finansiella 
instrument: upplysningar och klassificering, ska information lämnas om 
vissa finansiella instruments verkliga värde. Vid tillämpning av IAS 39 
kommer dessa finansiella tillgångar att värderas till verkligt värde på 
balansräkningen och värdeförändringen kommer att ingå i periodens 
resultat. (Edenhammar, 2002, s.72ff) 
 

4.3.5  Ersättning till anställda inklusive pensioner 
 
Denna rekommendation kan med sina tydliga värderingsregler innebära 
väsentliga förändringar för företagens redovisade skulder för pensioner och 
liknande förmåner. Införandet av rekommendationen kommer att medföra 
tydligare regler för beräkning av förpliktelser och väsentligt ökade krav på 
tilläggsinformation. En viktig förändring mot nuvarande praxis är att 
företaget inte får redovisa en större pensionsskuld än vad som motsvarar 
kapitalvärdet av pensionsåtagandet. Skulden ska därmed reduceras med det 
verkliga värdet av eventuell förmögenhet i fristående pensionsstiftelse. Här 
återkommer marknadsvärderingen liknande den som nämns ovan. RR 29: 
ersättning till anställda är baserat på IAS 19 med tillägg för ÅRLs 
upplysningskrav. RR 29 har inga regler för redovisning och beräkning av 
aktierelaterade ersättningar men däremot om upplysningar. Företagen ska 
lämna information om ersättningarnas karaktär och villkor, tillämpad 
redovisningsprincip, belopp redovisade i balans- och resultaträkningen 
samt antalet optioner som har övertagits av de anställda under perioden 
med avstämning mot in- och utgående balans. (Edenhammar, 2002, s 62ff) 
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4.3.6 Redovisning och rapportering av pensionsförpliktelser 
 
IAS 26 beskriver vilken information som ska lämnas av en från företaget 
fristående enhet som övertagit företagets förpliktelser, till exempel en 
pensionsfond. Detta regleras i svensk lag och har därför inte behandlats av 
redovisningsrådet. Hur företaget ska redovisa sina förpliktelser för 
anställningsförmåner regleras i IAS 19, vilket presenteras i redovisnings-
rådets RR 29. (Edenhammar, 2002, s.71f) 
 
 

4.4 Tidigare undersökningar av större företag 
 
Flera av de större revisionsbyråerna har genomfört undersökningar kring 
IFRS implementering i större bolag i Europa. En av dessa är 
PricewaterhouseCoopers undersökning, 2005 – Ready or not, IAS in 
Europe – The views of over 650 CFOs, där bland annat 50 intervjuer med 
personer i svenska företag genomförts. Vilka företag som ingått i studien 
redovisas inte men det är företag som betecknas som globala eller 
europeiska som har studerats. Intervjuerna genomfördes under 2002 och ur 
undersökningen kan vissa intressanta aspekter uttydas om de svenska 
företagen. Genom att visa hur delar av anpassningsprocessen ser ut i stora 
svenska företag skapas möjligheten att använda detta resultat som en 
referenspunkt till hur processen ser ut i de små företagen. En parameter 
som mäts är hur stor kunskap företagen har om de operativa delarna av 
IFRS. De svenska företagens kunskap redovisas nedan.  
 
Diagram 1: Kunskap om de operativa delarna av IFRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: PricewaterhouseCoopers, 2002, s.18 
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Det företag som klassificeras som ett bolag med utmärkt kunskap borde 
enligt vår uppfattning redan ha börjat tillämpa IFRS. Endast genom en 
förtida övergång till IFRS kan utmärkt kunskap uppnås. Företagsanpassad 
kunskap uppnås när företaget utifrån sina förutsättningar kan ta till sig 
bestämmelserna i IFRS och förstå hur de påverkar deras företag. 
 
En annan parameter som har studerats är vid vilken tidpunkt företagen 
räknar med att starta planeringen för deras anpassningsprojekt till IFRS. 
Resultatet visar att vid tiden för vår undersökning har mer än 50 % av 
företagen startat planeringen. 
 
Diagram 2: När startar planeringen inför övergången 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: PricewaterhouseCoopers, 2002, s.26 
 
 

4.5 Kommunikationsmodell 
 
Den traditionella kommunikationsmodellen visar hur sändaren vill 
förmedla ett budskap till mottagaren genom ett lämpligt medium. Beroende 
på valt medium uppstår en bruseffekt som påverkar budskapet. Modellen 
illustrerar envägskommunikation. (Behrer & Larsson, 1998, s.121) 
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Figur 7: Traditionell kommunikationsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Behrer & Larsson, 1998, s.121 
 
Genom en kommunikationsmodell kan vi analysera hur kommunikationen 
kring anpassningen till IFRS har påverkat företagens kännedom om vad 
som krävs av dem inför tillämpningen 2005. I detta perspektiv utgör IASB 
sändare och små svenska företag utgör mottagare. Modellen kan vidare 
appliceras i ett annat perspektiv där de studerade företagen är sändare och 
företagens intressenter är mottagare. I detta perspektiv är extern-
redovisningen mediet varigenom budskapet förmedlas. 
 
 

4.6 Projektets Livscykel 
 
Då denna undersökning studerar företags anpassning till IFRS redogör vi 
för en definition av ett projekt och ett förslag till vilka faser som kan 
innefattas i projektet. De olika faserna kan inte ses som autonoma delar 
utan överlappar och är beroende av varandra. Alla projekt genomgår inte 
hela processen, de olika delarna får olika betydelse beroende av projektets 
karaktär. 
 
”Projektet är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad 
arbetsuppgift av engångskaraktär, som genom styrning av tilldelade 
resurser ska uppnå ett mål” (Gunnar Selin i Lewén & Philip, 1998, s.24) 
 
Ett projekt bör föregås av en förstudiefas där projektets problemområde 
upptäcks och kartläggs för att kunna fastställa projektets övergripande mål. 
Förstudien utgör inte en fas i projektet utan är en förutsättning för att 
projektet ska kunna genomföras. Denna förberedande fas kan dock ses som 
ett inledande projekt. Initieringsfasen bör inledas först när det utifrån 
förstudien finns ett beslut om behov av ett internt projekt. Under 
initieringsfasen fastställs projektets resurser utifrån företagets specifika 
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situation. Projektet kan enligt definition anses påbörjat när projektets 
ramar, tid och resurser är godkända. Projektet inleds med en planeringsfas 
som ska förbereda och konkretisera arbetets genomförande. Syftet med 
planeringen är att fastställa en projektplan. Genomförandefasen syftar till 
att utföra arbetet som medför att projektets mål uppfylls. Projektet slutförs 
med kontroll och rapportering vilket utgör projektets avslutningsfas. 
(Lewén & Philip, 1998, s.59ff) 
 
Figur 8: Projektets livscykel 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Egen bearbetning av Lewén & Philip, 1998, s.61  
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5 Empiri 
 
 
Detta kapitel innehåller en övergripande sammanfattning av genomförda 
intervjuer med respondenter i de olika företagen. Beskrivningen börjar 
med IFRS påverkan på företagen och följs av ett avsnitt om projekt 
relaterade till IFRS inom företagen. Kapitlet avslutas med en 
sammanställning av den intervju som genomfördes med en från företagen 
oberoende part. 
 
 

5.1 IFRS påverkan på företagen 
 
Den empiriska basen består av 13 respondenter från lika många företag. 
Sammanställningen baseras på intervjuer med elva respondenter samt två 
respondenter som inte hade någon kunskap inom området och därför valde 
att tacka nej till medverkan i studien.  
 

5.1.1 Företagens medvetenhet om IFRS 
 
Graden av medvetande skiljer sig åt mellan de olika respondenterna men 
utifrån respondenternas syn på sin egen medvetenhet har vi placerat in dem 
i olika grupper. Fyra olika grupperingar kan utläsas bland respondenterna 
dessa grupperingar bör dock inte betraktas som homogena eftersom viss 
variation av medvetenhet förekommer inom grupperna. 
 
Diagram 3: Ansedd medvetenhet om IFRS 
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De respondenter som inte kunde delta i undersökningen på grund av att de 
inte hade någon kunskap inom ämnet utgör gruppen ingen medvetenhet. I 
gruppen låg medvetenhet är de medvetna om IFRS existens men har ingen 
uppfattning om hur de kommer att påverkas. En respondent tror, trots sin 
låga medvetenhet, att företaget kommer att påverkas men har ingen 
uppfattning om på vilket sätt och i vilken omfattning. En annan respondent 
påpekar att anledningen till den låga medvetenheten är att ansvaret för 
redovisningsfrågor ligger hos företagets revisor.  
 
I gruppen medel menar respondenterna att de är väl medvetna om idag 
gällande rekommendationer. En respondent nämner att de inte har någon 
kunskap om kommande standards. Någon respondent är medveten om att 
de kommer att påverkas och företaget har därför beslutat att starta upp ett 
projekt för att de redan nu ska kunna uppfylla kraven och slippa 
tidskrävande retroaktivt arbete med jämförelsedata.  
 
Respondenterna i gruppen hög anser sig ha god kunskap om IFRS. 
Anledningen till att de har denna kunskap skiljer sig åt mellan de olika 
respondenterna. En har arbetat med frågor relaterade till IFRS i en annan 
organisation medan en annan respondent bland annat har sammanställt en 
ekonomihandbok utifrån IFRS regelverk. En tredje respondent har redan 
påbörjat anpassningen till IFRS och har därigenom skapat sig kunskap och 
medvetenhet om kommande standards. En av respondenterna undervisar 
dessutom i redovisning och har därigenom god kunskap om IFRS och dess 
omfattning. 
 
Förutom respondenternas kunskap nämner de att det även finns viss 
medvetenhet hos styrelse, VD och ledning i företagen. Deras kännedom 
varierar men handlar främst om medvetenhet om att anpassning till IFRS 
ska ske snarare än hur detta kommer att påverka företaget. Även 
ekonomiavdelningar och då främst controller och redovisningschef har viss 
medvetenhet om kommande förändringar. En respondent nämner att deras 
redovisningschef och controller fått sin kunskap i samband med 
årsbokslutet 2002 då revisorerna upplyste om den kommande 
anpassningen. I vissa fall är respondenten den enda i företaget som har 
någon form av medvetenhet om IFRS. 
 
De flesta respondenterna har fått information via revisorerna, ekonomisk 
press som exempelvis Balans och Nytt från revisorn samt genom 
inbjudningar till olika seminarier och kurser. Några har själva sökt 
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information via olika revisionsbolags hemsidor på Internet. Vissa har fått 
kunskap genom att delta i olika kurser och seminarier. En respondent 
nämner att årsredovisningar från företag som är erkänt duktiga på 
redovisning, som till exempel Telia, utgör en viktig inspirations- och 
informationskälla för dem. En annan anser att den information som 
revisionsbyråerna ger om IFRS är för abstrakt och allmänt utformad och att 
den egentliga innebörden av införandet inte nämns. 
 

5.1.2 IFRS påverkan på redovisningen 
 

”Svensk redovisningssed ligger väldigt nära IFRS och behovet av att 
anpassa sig är uppblåst.” 

(Respondent från gruppen hög medvetenhet om IFRS) 
 
Tre respondenter anser att IFRS påverkan på deras redovisning kommer att 
vara liten. De förändringar som måste genomföras är inte speciellt 
omfattande och problemet med övergången görs större än vad det 
egentligen är. 
 

”Tydligheten, informationen och notapparaten kommer att bli enormt 
mycket större.” 

(Respondent från gruppen medel medvetenhet om IFRS) 
 
Flera av respondenterna nämner att de tror att det främst är 
tilläggsinformationen som kommer att påverkas. En menar att siffrorna i 
redovisningen inte kommer att beröras speciellt mycket, utan nya standards 
kommer att påverka redovisningen i form av mer information i 
notapparaten. En ganska stor del av respondenterna nämner istället att de 
förändringar som redovisningsrådet har genomfört de senaste åren har 
inverkat på deras redovisning i tämligen stor omfattning. Ofta är det 
förändringen i redovisning av immateriella tillgångar, vilken infördes 2001, 
som inneburit stora förändringar i redovisningen. Tidigare förändringar i 
redovisning av materiella tillgångar, leasing och segmentrapportering har 
även påverkat. Några respondenter har ingen uppfattning om hur deras 
redovisning kommer att beröras. Anledningen till detta är bland annat att 
den allmänna medvetenheten om IFRS är ganska låg eller att de ännu inte 
har genomfört någon djupare analys av eventuella problem i övergången 
till IFRS. Dessa respondenter har ännu inte startat något anpassnings-
projekt. 
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”Notapparaten kommer att utgöra en årsredovisning i sig.” 
(Respondent från gruppen medel medvetenhet om IFRS) 

 
Eftersom notapparaten kommer att utökas och bli större och tydligare får 
användaren mer information att ta hänsyn till när de tar del av 
redovisningen, vilket borde öka förståelsen för vad som händer i bolagen 
menar en respondent. Några respondenter är dock tveksamma till att den 
utökade tilläggsinformationen kommer att förbättra informationen till 
allmänheten då den istället kan komma att bli svårgenomtränglig. En stor 
del av respondenterna har utifrån sin kunskap svårt att se hur läsarens 
förståelse kommer att påverkas. En respondent nämner att en allmän läsare 
kommer att bli mer upplyst av den information som redovisningen 
innehåller. Dessutom kommer de utökade kraven minska risken att företag 
döljer information i sin redovisning istället för att ge en rättvisande bild. 
Detta exemplifieras med att det inte går att aktivera kostnader i samma 
utsträckning som tidigare, vilket minskar risken för uppblåsta balans- 
respektive resultaträkningar. Andra effekter som nämns är att redovisnings-
informationen kommer att bli mer lättillgänglig och att den ökade 
enhetligheten underlättar jämförelser över nationsgränser. 
 
De flesta respondenterna anser att företagets internredovisning inte 
kommer att påverkas i någon större utsträckning av anpassningen till IFRS. 
En stor grupp har dock för lite kunskap för att kunna uttala sig om IFRS 
påverkan på deras internredovisning. Två respondenter nämner dock att 
anpassningen har medfört förändringar av deras internredovisning. Det är 
främst tidigare utgivna rekommendationer, exempelvis segmentredovisning 
och hantering av utvecklingskostnader, som har orsakat förändringar i 
internredovisningen. Segmentredovisningen har enligt respondenten 
medfört en mer komplicerad och omfattande internfakturering. 
 

5.1.3 IFRS krav på nya rapporteringsmodeller 
 
Huvuddelen av respondenterna tror inte att IFRS kommer att påverka 
utformningen av deras rapporteringsmodeller, medan vissa inte har någon 
uppfattning om detta eventuella problem. En respondents spontana 
upplevelse är att det finns ett egenintresse hos vissa aktörer, som 
exempelvis revisionsbyråer, att dramatisera omfattningen av IFRS 
påverkan på bland annat rapporteringsmodeller. Två respondenter nämner 
segmentredovisning som ett område vilket har, eller kommer att, påverka 
utformningen av rapporteringsmodeller. De anser att arbetet blir 
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omfattande och att de segmentuppdelade balansräkningarna är svåra att 
sammanställa. De ifrågasätter värdet av denna uppdelning för mindre 
företag där de olika segmenten ibland blir ganska små och anser att 
segmentredovisningen har större relevans för stora företag, där de olika 
segmenten är större. Uppställningen av balans- respektive resultaträkning 
är en annan förändring som nämns. En respondent menar att 
årsredovisningar upprättade av företag som är erkänt duktiga på 
redovisning fungerar som riktmärke för hur mindre bolag ska rapportera. 
 

5.1.4 De största skillnaderna i den nya redovisningen 
 

”ÅRL verkar konserverande i redovisningsrådets översättning av IAS” 
(Respondent från gruppen hög medvetenhet om IFRS) 

 
En respondent menar att deras företag inte kommer att påverkas på de 
områden av IFRS som ÅRL i dagsläget förbjuder. De kommer exempelvis 
inte att omfattas av värdering till verkligt värde på vissa typer av tillgångar 
eftersom de inte har dessa tillgångar. Respondenten menar dock att det 
faktum att ÅRL förbjuder vissa delar av IFRS verkar konserverande på 
svenska företags anpassning till de nya reglerna. 
 
Figur 9: Upplevda skillnader på balansräkningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen figur 
 
En stor skillnad som flera respondenter har upplevt är den redan 
genomförda förändringen av immateriella tillgångar i RR 15. Forskning 
och utveckling ska nu delas upp i två kategorier där, forskning ska 
kostnadsföras direkt medan utvecklingskostnader kan aktiveras om den 
kopplas till inkomstbringande produkter. Några företag har en känsla av att 
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även redovisningen av goodwill kommer att påverkas, men de har ingen 
närmare uppfattning om hur denna förändring kommer att se ut. Två 
respondenter nämner att de nya kraven på segmentredovisning har utgjort 
en stor skillnad för dem. Ett problem med segmentredovisningen är att den 
anpassats till större företag. Trots att de olika segmenten i de mindre 
företagen är förhållandevis små måste de särredovisas, vilket medför 
omfattande extraarbete. 
 
En stor skillnad för några företag är redovisningen av finansiell leasing. De 
nya reglerna upplevs som svåra då de ställer större krav på uppdelning av 
avskrivningar, ränta och amorteringar. En respondent nämner att företaget 
har gått så långt att de minskat sin användning av finansiell leasing för att 
den upplevs som svår och tidskrävande. Istället använder de sig av en mer 
traditionell modell med lånefinansierade köp. Denna förändring har 
genomförts trots att leasing egentligen upplevs som ett mer lönsamt 
alternativ. 
 
Ett annat område som upplevs utgöra en förändring är redovisningen av 
pensioner. En respondent menar att pensionsredovisningsmodellen idag 
inte är anpassad till IFRS. Enligt IFRS ska pensionsskulden omvärderas 
årligen för att spegla verkligt värde. Respondenten menar att detta arbete 
berör alla svenska företag och är en mycket omfattande uppgift. Alecta är 
en av de organisationer som administrerar pensionsrelaterade uppgifter och 
enligt respondenten borde de fundera på detta problem och ta initiativ till 
förändring. De olika företagen borde inte behöva omvärdera sin pensions-
skuld när de får sitt pensionsbesked utan omvärdering bör ske tidigare. 
 
Reglerna om värdering till verkligt värde på vissa typer av tillgångar 
upplever inte respondenterna som något omfattande problem. De menar att 
de inte kommer att beröras av dessa värderingsproblem i någon större 
utsträckning. Den största förändringen i övergången till IFRS är enligt 
respondenterna istället de utökade kraven på tilläggsinformation i 
notapparaten. Skillnaden i redovisningen är enligt en respondent endast att 
företagen ska vara tydligare i sin informationsgivning i exempelvis 
notsystemet. En respondent har tillsammans med sin revisor gått igenom 
företagets behov av förändring i redovisningen och konstaterat att det 
endast handlar om utökad mängd tilläggsinformation och vissa 
specifikationer. 
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5.1.5 IFRS påverkan på företagens resultat 
 

”Främst IAS 39 samt bestämmelserna om pensioner och optionsprogram 
kommer att ha resultatpåverkan men vi påverkas inte i så stor omfattning 

av dessa.” 
(Respondent från gruppen hög medvetenhet om IFRS) 

 
Diagram 4: IFRS påverkan på företagens resultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den största gruppen av respondenter menar att deras resultat har påverkats 
tidigare genom de rekommendationer som redovisningsrådet har gett ut 
sedan anpassningen till IFRS började, 1998. De områden som oftast nämns 
som resultatpåverkande är immateriella tillgångar och leasing. En 
respondent menar att deras nya redovisning av finansiell leasing årligen 
medför en stor positiv resultateffekt. En annan respondent nämner att 
uppdelningen av kostnaderna för leasing gör att rörelseresultatet förändras 
men påpekar samtidigt att årets resultat inte kommer att påverkas. 
Anledningen till detta är att avskrivningar och räntekostnader flyttas upp i 
resultaträkningen och istället belastar rörelseresultatet. För immateriella 
tillgångar är det de ändrade principerna för aktivering av kostnader som 
medför att företagen tvingas kostnadsföra forskningskostnader i större 
utsträckning än vad de gjorde tidigare.  
 
IFRS kan komma att påverka resultatet i framtiden tror två respondenter. 
En av dessa tror att det är värderingen av goodwill som kommer att påverka 
resultatet, medan den andra respondenten tror att framtida omvärderingar 
av olika poster, som exempelvis goodwill men också pensioner, kan 
komma att påverka deras resultat. 
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Två andra respondenter anser att resultatet i deras företag inte kommer att 
påverkas av IFRS. De menar att de nya reglerna kommer att medföra 
skillnader i resultatet bland annat beroende på IAS 39 samt bestämmelser 
om optionsprogram. Anledningen till att de inte påverkas är att de inte har 
dessa poster i sin balansräkning. Fyra företag har ingen kunskap om hur 
deras resultat kommer att påverkas av IFRS. Två av dessa respondenter är 
de som inte kunde delta på grund av att de inte hade någon kunskap inom 
området.  
 
 

5.2 Anpassningsprocessen i företagen 
 
För att kunna se hur företagen hanterar IFRS påverkan på dem 
sammanställs nedan hur anpassningsprocessen har sett ut eller kommer att 
se ut i de olika företagen.  
 

5.2.1 Företagens projekt kring anpassningen till IFRS 
 
Diagram 5: Projekt för anpassning till IFRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I gruppen som säger att de inte kommer ha något projekt ingår, förutom de 
två som inte kunde delta på grund av deras låga kunskap inom området, en 
respondent som tillhör gruppen låg medvetenhet. Respondenten menar att 
det är revisorns uppgift att sköta redovisningsrelaterade frågor och är 
övertygad om att revisorn kommer att genomföra det som krävs för att 
företaget ska uppfylla IFRS krav i tid. 
 
Två respondenter säger att de redan har startat upp projekt för anpassning 
till IFRS. En respondent nämner att de i mars startade upp ett projekt för att 
skaffa sig kunskap om hur IFRS påverkar deras redovisning. Avsikten med 
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projektet är att ta reda på vad som behöver göras, vid vilken tidpunkt samt 
vilka inom organisationen som kommer att involveras. Den andra 
respondenten menar att de har ett löpande projekt för att uppdatera sig 
kring nyheter inom redovisning. Respondenten menar att detta löpande 
projekt består i att endast uppdatera redovisningen till redovisningsrådets 
nya rekommendationer. Anledningen till att projektet endast har denna 
omfattning är att respondenten anser att mindre företag inte har resurser 
och kompetens till att ligga i framkant i redovisningsutvecklingen. De stora 
företagen, som exempelvis Volvo, får vara drivande i dessa frågor och lösa 
de problem som uppkommer vid tolkning och tillämpning av nya 
bestämmelser. Mindre företag kan sedan ta efter deras redovisning och på 
så sätt undvika större felaktigheter vilka kan bli tid- och kostnadskrävande. 
 
Huvuddelen av respondenterna anger att de inom en snar framtid kommer 
att starta upp projekt för anpassningen till IFRS. Ett företag kommer redan i 
april att starta upp projektet. Gruppen framtida har till skillnad från 
gruppen inget projekt planerat för att starta upp projekt vilken den andra 
gruppen inte har. Då gruppen framtida projekt innehåller många 
respondenter finns skillnader inom gruppen. Några respondenter nämner att 
de innan det framtida projektet kan sättas igång måste göra en grundlig 
genomgång för att sätta sig in i problemets omfattning. En annan anser att 
ordet projekt är för starkt eftersom skillnaderna mot tidigare redovisning 
upplevs som marginella. Istället för ett projekt handlar det om en 
utbildningsinsats för att anpassa sin redovisning till IFRS. Tre respondenter 
nämner att det kommande projektet kommer att utgöras av ett enmans-
projekt där endast respondenten ska hantera frågor kring IFRS. Detta arbete 
kommer att ske parallellt med ordinarie arbete. 
 

5.2.2 Tidsplan för anpassningen till IFRS 
 
Några företag nämner att de inte har någon explicit tidsplan utan att de har 
anpassat sig efter idag gällande rekommendationer. Anpassningen till de 
kommande förändringarna enligt IFRS kommer successivt att fortsätta i 
takt med utgivandet av nya rekommendationer från redovisningsrådet. En 
respondent delar upp anpassningen i två steg och menar att företaget i det 
första steget måste uppdatera sin redovisning enligt de nya rekommen-
dationer som redovisningsrådet presenterat för 2003. Steg två blir att de till 
den 1/1 2004 ska vara fullt anpassade till IFRS. Ytterligare två 
respondenter nämner att de ska vara fullt ut anpassade till detta datum så att 
ett jämförelseår kan presenteras utan tidskrävande retroaktivt arbete. Detta 
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datum anges utan att företagen planerat någon direkt tidsplan. Alla företag 
säger att de kommer att presentera ett jämförelseår i sin första 
årsredovisning upprättad enligt IFRS. En respondent nämner att projektet 
inte kommer att bli så märkvärdigt och skulle det uppstå problem som 
kräver större insatser under processens gång tar de hand om dessa när de 
uppkommer.  
 
Andra företag nämner att de inte kan ta ställning till en eventuell tidsplan 
innan de har gjort en grundlig genomgång av övergången och dess 
konsekvenser. Det nämns vidare att en tidsplan kommer att upprättas under 
inledningsfasen av projektet för att de ska kunna uppfylla IFRS krav 2004. 
Exempel på en tidsplan som nämns av en respondent är att projektet kan 
genomföras under en tremånadersperiod. En annan respondent anger att de 
kommer att påbörja sitt projekt under senvåren 2003 och att detta är 
tillräckligt för att uppfylla IFRS krav i rätt tid. Även här finns det 
respondenter som inte har tillräcklig kunskap för att kunna uttala sig om en 
tidsplan för anpassningen. 
 
Trots att många respondenter inte anser att de har ett projekt för 
anpassningen till IFRS eller att de har någon specifik tidsplan för hur detta 
ska ske har de en känsla för när övergången till IFRS började påverka deras 
redovisning. Respondenterna upplever att deras anpassning mot en 
fullständig tillämpning av IFRS började under en period mellan 2000 och 
2003. Ett antal respondenter menar att deras anpassningsprocess inte har 
påbörjats ännu, utan placeras i en grupp vars anpassningsprocess kommer 
att starta i framtiden. Diagrammet visar hur många företag som har en 
pågående anpassningsprocess under respektive år. Antalet företag vars 
anpassningsprocess startar under året visas vid respektive års början. 
Således anser en respondent att deras process startade under år 2000 och 
under år 2001 startade ytterligare två företag sin process. 
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Diagram 6: Företagens anpassningsprocess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är svårt för respondenterna att uppskatta hur stora resurser som 
kommer att krävas i anpassningen till IFRS. Det handlar dock främst om tid 
för att sätta sig in i problemets omfattning samt tid för utbildning av 
personal. Andra kostnader som nämns är seminariekostnader och revisors-
kostnader. De företag som anser att de inte kommer att påverkas i så stor 
utsträckning nämner att anpassningsprocessens resursförbrukning kommer 
att vara marginell. En respondent nämner att redovisningsarbetet upptar allt 
mer tid då mer information ska tas fram och antalet rekommendationer att 
anpassa sig till bara ökar. Respondenten exemplifierar detta genom att 
uppskatta att bokslutsarbetet i år tog cirka en veckas längre tid för fyra till 
fem medarbetare. 
 

5.2.3 Förklaring till företagens grad av anpassning 
 
Det framkommer olika förklaringar och anledningar till den grad av 
anpassning till IFRS som företagen har idag. Två respondenter menar att 
det har funnits andra områden som har varit viktigare att prioritera än 
redovisning. Till exempel nämns att företagen har genomgått omfattande 
omstruktureringsprocesser vilket inneburit att de fokuserat på interna 
organisations- och finansieringsfrågor. Den långsiktiga redovisnings-
anpassningen har därför inte prioriterats. Respondenterna är medvetna om 
att de nu måste sätta sig in i vilken påverkan IFRS har på deras företag 
eftersom de måste uppfylla kraven i noteringsavtalet. 
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”Vi påverkas inte i samma omfattning som till exempel Volvo och 
Ericsson” 

(Respondent från gruppen hög medvetenhet om IFRS) 
 
En respondent menar att eftersom de är ett mindre bolag påverkas de inte i 
så stor utsträckning av varje ny rekommendation och har enklare att 
kontrollera och mer lätthanterliga processer än större företag. Detta leder 
till att de har lättare att genomföra redovisningsförändringar än större 
företag. 
 

”Genom att inte vara allra först i anpassningen till IFRS undviker vi att 
själva göra felaktiga bedömningar av nya rekommendationer” 

(Respondent från gruppen medel medvetenhet om IFRS) 
 

En respondent påpekar att de som mindre företag inte har för avsikt att vara 
bäst inom redovisning men att de ändå försöker att vara väl uppdaterade då 
tydlighet och öppenhet är viktigt i deras redovisning. De menar att de ska 
ha en korrekt redovisning utifrån redovisningsrådets rekommendationer 
men låter de större bolagen, till exempel Volvo, tillämpa IFRS först för att 
sedan ta efter.  
 

5.2.4 Företagens upplevda problem i anpassningen till IFRS 
 
Många respondenter upplever idag inga speciella problem i anpassningen 
till IFRS. Någon nämner att de ser positivt på förändringarna som 
övergången till IFRS innebär för redovisningen. Några av de problem som 
ändå framkommit från företagen sammanfattas nedan.  
 

•  Värderingsproblem 
•  Finansiell leasing 
•  Segmentredovisning 
 
•  Problem att tillämpa nya redovisningsprinciper 

Tidigare har en konservativ redovisning tillämpats utifrån försiktig-
hetsprincipen och en ändring av dessa redovisningsprinciper kommer 
att medföra problem i förklaringen av variation i resultatet. 

 
•  Definition av immateriella tillgångar 

Definitionen av immateriella tillgångar upplevs som mer anpassad 
till verkstadsföretag än till forsknings- och utvecklingsföretag. Detta 
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resulterar i att forsknings- och utvecklingsföretagen måste kostnads-
föra de flesta kostnaderna direkt istället för att aktivera dem. Tidigare 
aktiverade forskningskostnader var vid införandet av de nya reglerna 
tvungna att lösas upp vilket fick stor resultatpåverkan. 
 
För att klara av att aktivera utvecklingskostnader måste företaget ha 
tillgång till ett tillförlitligt mätsystem. En respondent nämner att 
avsaknaden av ett tillförlitligt mätsystem för projekt- och tid-
rapportering medförde problem vid implementering av den nya 
rekommendationen 2001. 

 
Flera respondenter menar att de har svårt att överblicka vilka problem som 
kan uppstå vid anpassningen till IFRS. Dessa respondenter sammanfaller 
med de respondenter som tidigare svarat att de inte har tillräcklig kunskap 
om IFRS för att kunna uttala sig hur anpassningen påverkar deras företag. 
Ett problem som de flesta företagen nämner är att de inte riktigt vet vilka 
redovisningsprinciper som de måste ta hänsyn till i deras framtida 
redovisning. 
 
”Vi utgår från gällande rekommendationer och när nya rekommendationer 

träder i kraft ändras jämförelsedata retroaktivt” 
(Respondent från gruppen medel medvetenhet om IFRS) 

 
De flesta respondenterna är ganska osäkra på vilka rekommendationer och 
standards de måste ta hänsyn till vid upprättandet av den första 
balansräkningen enligt IFRS. Vissa respondenter nämner dock att både 
redovisningsrådets rekommendationer och IFRS gäller, men vet inte vilka 
bestämmelser i IFRS som påverkar deras företag. En respondent nämner att 
jämförelsedata kommer att upprättas utifrån redovisningsrådets 
rekommendationer, men de är medvetna om att de även måste tillämpa IAS 
som ännu inte är översatta av rådet i den mån de påverkar företaget. Alla 
företag tror dock att de kommer att klara av övergången i tid. Naturligtvis 
kan det uppkomma problem under vägen som de inte kan se idag men 
eftersom företagen har noteringsavtal att följa är de medvetna om att de 
måste klara av anpassningen. 
 

5.2.5 Revisorns roll i företagens anpassningsprocess 
 

”Revisorerna är kvalitetsansvariga för att vi efterlever IFRS” 
(Respondent från gruppen hög medvetenhet om IFRS) 



 - Empiri - 

 54

Revisorernas roll i företagens anpassningsprocess varierar. Ett företag 
nämner att revisorn har haft en ganska liten del i deras anpassningsprocess 
och menar att det främst har varit revisionsbyrån som haft en utbildande 
roll. Flera företag menar att revisorns roll är att fungera som bollplank och 
se till att övergången sker på rätt sätt. Revisorn bör främst ha en stöttande 
roll och inte vara drivande i själva projektet. Vissa respondenter nämner att 
revisorn är eller kommer att vara delaktig i själva projektet på grund av 
deras kompetens inom området, medan andra företag tycker att revisorn 
bara ska ha en granskande roll. En respondent nämner vikten av att 
initiativen inom projektet ligger hos företaget. Den granskande rollen 
innebär att revisorn ska bedöma resultatet av företagets projekt och utifrån 
detta ge förslag på vilka förändringar som ska göras och hur företaget bör 
gå vidare. De som nämner att revisorn inte ska vara delaktig i processen 
nämner att anledningen till detta är att revisorn måste behålla sin oberoende 
ställning gentemot företaget. En respondent påpekar att revisorn kommer 
att användas på samma sätt i anpassningen till IFRS som i andra 
redovisningsfrågor. En annan menar att vartefter de sätter sig in i 
övergångens effekter kommer mer direkta kontakter att tas för att 
tillsammans med revisorn kunna besluta om vilka anpassningar som måste 
göras med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning. Ett företag 
säger att de för en ständig dialog med revisorn eftersom de har tillgång till 
all information inom området. För dem är revisorn ett bra stöd i 
anpassningen då eventuella problem som uppstår kan diskuteras med 
denne. 
 

”Revisorernas inställning är att anpassningen är svår och att vi därför 
måste ta mycket hjälp av dem för att komma rätt” 

(Respondent från gruppen hög medvetenhet om IFRS) 
 
Revisorerna är i högsta grad pådrivande för att föra redovisningen upp till 
den standard som gäller idag. Enligt en respondent sker dock detta i 
egenintresse och respondenten anser vidare att eftersom skillnaderna för 
dennes företag i den nya redovisningen är marginella är företaget ganska 
oberoende av sin revisor i anpassningsprocessen. 
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5.3 Anpassningen i ett annat perspektiv 
 
För att erhålla en bredare bild av eventuella problem för små svenska 
börsbolag i anpassningen till IFRS har en intervju med en från företagen 
oberoende part genomförts. Respondenten är partner och chef för 
redovisning och finansiell rapportering på en av de större revisions-
byråerna. Denne anses oberoende då vi inte informerat om vilka företag 
som ingår i studien. Sammanställningen har genomförts utifrån 
intervjumallen som presenteras i bilaga 3 och de åsikter som framkommer 
återspeglar respondentens svar. 
 
Det är svårt att ha en direkt uppfattning om hur väl anpassade små svenska 
företag är till IFRS idag men troligen är de flesta börsbolagen bra 
anpassade till redovisningsrådets rekommendationer eftersom de måste 
vara det. Trots att företagen har anpassat sig till gällande rekommen-
dationer så har de förmodligen en bit kvar i anpassningen till IFRS. Det är 
troligt att vissa företag har underskattat övergången till IFRS och på en 
skala från 1-10 är det troligt att små svenska börsnoterade företag ligger på 
2-3 i anpassningen till IFRS. 
 
Det finns speciellt två rekommendationer som är lite svårare och som 
förmodligen kommer att utgöra problem för små företag. Dessa är 
finansiella instrument och ersättningar till anställda vilken också innefattar 
pensionsredovisning. Dessa två rekommendationer är de mest omvälvande 
och de andra förändringarna kanske inte är så stora men sammantaget är 
det ganska mycket som företagen måste sätta sig in i. När det gäller 
pensionsredovisning är det företagets ansvar att se till att värderingen blir 
korrekt och bland annat måste de välja diskonteringsränta och 
löneökningstakt för att sedan underrätta Alecta som sköter detta. Sedan får 
beräkningar göras för populationen av antingen Alecta eller någon annan 
aktuarie. 
 
Det faktum att många små företag är utvecklingsföretag och att de anser att 
den stora förändringen för dem redan är avklarad och att de inte kommer att 
beröras i så stor omfattning av kommande rekommendationer kan vara en 
korrekt analys. Det intressanta och det viktiga är att de små företagen har 
gjort en analys av övergången till IFRS och att de inte bara blundar för 
eventuella problem. Det är viktigt att de ställer sig frågan om vilka 
förändringar som krävs och inte bara väntar med att starta sin 
anpassningsprocess. 



 - Empiri - 

 56

Det är mycket svårt att ge en generell bild av när det är lämpligt för små 
företag att börja sin anpassningsprocess eftersom anpassningen beror på 
hur respektive företag ser ut. Exempelvis kommer ett företag som bedriver 
konsultverksamhet och bara har ett bolag vars verksamhet ligger i Sverige 
utan någon koncern att ha ett mindre arbete med anpassningen. Ett lite 
större internationellt företag kan däremot räkna med ett ganska omfattande 
arbete. 
 
Vidare är företagen inte medvetna om vad som krävs av deras redovisning 
enligt IFRS och att de behöver hjälp med att analysera detta. Anledningen 
är att företagen upplever att anpassningen till IFRS endast handlar om att 
utöka tilläggsinformationen i redovisningen. Det nya regelverket är mycket 
omfattande och de justeringar som ska genomföras i till exempel 
notapparaten kräver även att företagen måste se över sina rapporterings-
rutiner och eventuellt måste de även ändra vissa redovisningssystem. 
Omställningen till IFRS medför fler förändringar än vad många av dessa 
företag tror. 
 
Ett mycket troligt scenario för många av de mindre företagen är att de i för 
stor utsträckning förlitar sig på revisorn och att de därför väntar med 
anpassningen. Detta leder till att de inte inser behovet av att starta i tid utan 
förväntar sig att de utan problem ska få hjälp av sin revisor. Därför kommer 
små företag för sent att inse vad som krävs av dem, vilket leder till att de 
hamnar i tidsbrist. Det är dock revisorns uppgift att upplysa företagen om 
att de måste behålla sin oberoende ställning och i vilken utsträckning de 
kan hjälpa till. Det är även revisorns sak att uppmärksamma företaget på 
behovet av att anpassa sig och behovet av att starta processen i tid. Det är 
en riskabel inställning att i för stor utsträckning förlita sig på att revisorn 
ska se till att övergången till IFRS fungerar. Revisorerna har sin oberoende 
ställning att ta hänsyn till och kan därför inte både se till att anpassningen 
fungerar och samtidigt revidera. Här kan företagen få problem, framförallt 
om de anlitar en lite mindre revisionsbyrå. De större revisionsbyråerna kan 
ha vissa interna skiljelinjer och kan därför tillsätta en grupp som inte alls 
har med revisionen att göra. Denna grupp kan vara delaktiga i 
anpassningsprocessen och därigenom kan den granskande  revisorn behålla 
sin oberoende ställning, eller i alla fall närma sig detta. 
 
Det är en farlig inställning att tro att revisorerna av egenintresse förstorar 
företagets omställningsproblem. De som resonerar så måste istället ta tag i 
eventuella problem i övergången då det är företagen som styr behovet av 
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rådgivning och det bästa för företagen är om de hade en förberedande fas 
där de konstaterar behovet av rådgivning. Detta gör att de kan undvika att 
gå in i ett alltför stort projekt. Det är en fördel att kunna agera i tid då en 
situation där företaget hamnar i tidsnöd ofta blir dyrare. Företagen är 
ansvariga för att anpassningen görs på rätt sätt. Problemet för företagen är 
att det inte finns en enda lösning för alla, utan anpassningen till IFRS är 
beroende av vilken typ av företag som studeras. 
 
Vid upprättandet av jämförelsedata till 1/1 2004 ska företagen beakta 
gällande IAS även om de idag strider mot ÅRL. En anpassning till IFRS 
ska ske men informationen behöver inte infogas i den officiella 
rapporteringen förrän 2005. Ett problem är att det kommer att komma fler 
standards efter den 1/1 2004 och att företagen även måste anpassa sig till 
dessa. På grund av detta kommer de inte att kunna anpassa sig till allt utan 
får vänta med några standards. Däremot har IASB meddelat att de ska ge ut 
nya standards i lugn takt under 2004-2005. Anledningen till att det inte ska 
komma så många nya standards under detta tidsintervall är att företagen ska 
kunna anpassa sig på ett bra sätt. En snabb utveckling under 2004-2005 
skulle bli ohållbart för alla användare som involveras i 
anpassningsprocessen. Dessutom måste företagen avvakta och se vad 
förslaget om ny ÅRL medför och vilken effekt det får på vad de kommer 
att kunna göra 2004. 
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6 Analys 
 
 
I detta kapitel sammankopplas det empiriska materialet med de teorier som 
beskrivs i referensramen. Kapitlet inleds med en tänkt tidsplan för små 
företag och en genomgång av företagens första tillämpning av IFRS. Sedan 
följer en analys av kommunikationsmodellen och en genomgång av 
företagens medvetenhet. Kapitlet avslutas med en genomgång av hur ett 
anpassningsprojekt bör utformas i små företag. 
 
 

6.1 Tidsplan för övergång till IFRS i små bolag 
 
Enligt tidsplanen för implementering av IFRS medför övergången att 
bolagen redan under 2003 måste anpassa de processer system och rutiner 
som påverkar redovisningen och för att klara av detta måste de i ett tidigt 
stadium starta anpassningsprojekt och utbilda personal. Merparten av de 
mindre företagen har dock inte några speciellt utvecklade system för 
internredovisning vilket oftast beror på att de med hänsyn till att de är 
relativt små inte har det behovet. Dessutom har de rapporteringsmodeller 
som tillämpas till främsta uppgift att uppfylla gällande krav. Företagen har 
oftast ingen avsikt att tillhandahålla en mer utförlig redovisning än vad 
lagstiftningen kräver för att tillgodose andra intressenter med redovisnings-
information. Företagen har dock för dålig kunskap om kommande IFRS för 
att kunna uttala sig om vilka eventuella problem med rapporterings-
modeller som de kommer att stöta på i framtiden. De kan bara relatera till 
tidigare förändringar där det främst är segmentredovisning som orsakat 
vissa problem i framtagandet av nya rapporteringsmodeller. Många företag 
menar att anpassningen främst handlar om utökad tilläggsinformation men 
ser inte vilka konsekvenser detta får. Regelverket kring IFRS är mycket 
omfattande och förändringar i till exempel notapparaten kan även få 
konsekvenser i företagens rapporteringsmodeller och redovisningssystem. 
Företagen måste därför bli medvetna om att dessa problem kan uppstå för 
att vid behov kunna anpassa sina rutiner efter de nya krav som IFRS 
medför. 
 
Anpassningen till IFRS kanske inte är lika omfattande för de mindre 
bolagen som för de större och behovet av att tidigt sätta sig in i IFRS 
påverkan kanske därför inte upplevs som en nödvändig åtgärd att prioritera. 
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De mindre bolagen skulle därför kunna anse att tidplanen känns överdriven. 
Företagen menar även att de har större kontroll över sin organisation och 
kan därför lättare se vilken påverkan som olika förändringar har på till 
exempel redovisningen i bolaget. Den begränsade personalstyrkan inom 
ekonomi och administration gör dessutom att de utbildningsinsatser som 
krävs lättare kan koncentreras och förmedlas till dessa grupper. Detta skulle 
motivera att de mindre företagen skulle kunna vänta med att sätta sig in i 
eventuella problem. 
 
Det finns dock en risk i att företagen tror sig ha kontroll över 
omställningsarbetet till IFRS. Eftersom kunskapen och medvetenheten 
kring IFRS fortfarande är förhållandevis låg kan företagen stöta på 
oförutsedda problem som tar tid att lösa. Företagen kan då få ont om tid 
vilket kan leda till onödiga kostnader. Vissa standards kommer att bli 
svårare att anpassa sig till än andra. Till exempel kan reglerna kring 
finansiella instrument och pensionsredovisning vara ganska svåra att 
anpassa sig till eftersom förändringarna där är ganska omfattande. Många 
företag menar dock att de inte kommer att påverkas av dessa standards 
eftersom de inte har några finansiella tillgånga eller pensionsförpliktelser i 
sin redovisning men eftersom kunskapen hos de flesta företagen fortfarande 
är ganska låg kan det finnas problem som påverkar dem trots att de i 
nuläget inte är medvetna om dessa. Därför är det viktigt att de inte väntar 
med att skaffa sig denna kunskap utan förbereder sig i tid. Naturligtvis har 
de mindre företagen inte samma behov av att starta sitt anpassningsprojekt i 
ett lika tidigt stadium som de större företagen men för att vara säkra på att 
omställningen ska bli så effektiv som möjligt borde de redan nu ha satt sig 
in i hur projektet ska se ut.  
 
Behovet av att tidigt sätta sig in i eventuella problem kan variera mellan 
olika företag men tidsplanen utgör en bra grund för att uppnå ett 
tillfredsställande resultat. Genom att de flesta företagen inte har någon 
tidplan för hur omställningen ska gå till visar det sig att de ännu inte har 
börjat sätta sig in i dess omfattning. Istället menar företagen att de ska 
upprätta tidsplanen när de har fått en uppfattning om hur de kommer att 
påverkas. Naturligtvis är detta ett riktigt förhållningssätt men risken är 
fortfarande att de börjat för sent. Om företagen istället satt sig in i vilken 
påverkan IFRS har på deras företag i ett tidigare stadium skulle de vid 
denna tidpunkt kunna upprätta en tidsplan för övergången. Det egentliga 
förändringsarbetet skulle sedan kunna startas i ett stadium som passar det 
enskilda företaget. Exempelvis skulle de i början av 2003 kunna inleda 
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arbetet med att skaffa sig kunskap. Om det enskilda företaget då inser att 
IFRS inte har några större effekter kan de upprätta en tidsplan för 
anpassningen som börjar under hösten 2003. Detta skulle kunna säkerställa 
en effektiv och säker övergång. 
 
Figur 10: Tidsplan för övergång till IFRS i små bolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen figur 
 
Anpassningen till en fullständig tillämpning till IFRS kan egentligen delas 
upp i två olika etapper där redovisningsrådets arbete med att översätta 
tidigare IAS är den första etappen och den fullständiga anpassningen till 
IFRS är etapp nummer två. De tidsplaner som presenteras för hur 
anpassningen kan och bör gå till är naturligtvis fokuserade på kommande 
åtgärder men genom att se processen ur ett lite vidare perspektiv skulle 
tidsplanen över anpassningsprocessen kunna börja redan 1998.  
 
”De senaste årens anpassning till alla nya redovisningsrekommendationer 
från redovisningsrådet har varit mycket tyngre än vad IFRS i sig kommer 

att vara.” 
(Respondent från gruppen hög medvetenhet om IFRS) 

 
Många av de små svenska börsnoterade bolagen är bioteknik- och 
utvecklingsföretag. Dessa typer av företag har ofta ett speciellt utseende på 
balansräkningen eftersom en stor del av tillgångsmassan består av 
immateriella tillgångar. Beroende på hur balansräkningen ser ut 
aktualiseras olika rekommendationer och för dessa företag har de senaste 
årens anpassning mot IFRS inneburit ganska stora förändringar. Många 
företag anser därmed att de har gjort den största delen av anpassnings-
processen eftersom de tillgångar som de har på balansräkningen inte 
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omfattas av kommande omvärderingar. I många fall har företagen rätt i att 
deras tillgångsmassa inte kommer att bli föremål för några större 
omvärderingar men införandet av IFRS får naturligtvis även andra 
konsekvenser. Företagens inställning beror inte på att de har kontroll över 
den framtida redovisningsutvecklingen utan är snarare ett tecken på för 
dålig kunskap om vilka problem som kan uppkomma samt att de inte har 
tagit sig tid att undersöka vilken påverkan IFRS får för deras företag. 
Naturligtvis har en stor del av anpassningen skett i och med de senaste 
årens implementering av nya regler inom bland annat immateriella 
tillgångar, leasing och segmentredovisning men fortfarande återstår den 
fullständiga harmoniseringen till IFRS. Vilka konsekvenser som den får 
varierar mellan olika företag men klart är att de måste vara medveten om 
bestämmelserna i First Time Application och hur de påverkas av detta.  
 
För de flesta av de små företagen kommer nog inte IFRS få någon större 
resultatpåverkan eftersom omvärderingarna kommer att bli förhållandevis 
begränsade. Visserligen förs differenser som uppkommit på grund av 
omvärdering enligt nya redovisningsprinciper direkt mot eget kapital 
istället för företagets resultat men när värdering till verkligt värde sker ökar 
volatiliteten i företagens resultat. Detta kommer till exempel att 
aktualiseras vid värdering av fastigheter och kan därigenom påverka 
företag som äger fastigheter. Det faktum att de flesta små företag inte 
kommer att få någon större resultatpåverkan vid övergången beror till stor 
del på att de redan genom tidigare nya rekommendationer har fått denna 
effekt. Speciellt förändringarna i redovisning av forsknings- och 
utvecklingskostnader har gjort att många företag har tvingats att 
kostnadsföra en större del av sina aktiverade poster vilket fått en negativ 
resultatpåverkan. Detta är dock en mer sund redovisning eftersom 
möjligheten till att balansräkningarna blåses upp med poster som 
egentligen inte har någon substans undviks. Den egentliga effekten av detta 
blir, i de fallen inte kostnaderna leder till några intäktsökningar, att stora 
framtida resultatförsämringar undviks. De senaste årens harmonisering 
inom den svenska redovisningen har därmed underlättat övergången till 
IFRS. Om valet, istället för en successiv implementering av gemensamma 
standards, hade blivit att förändra redovisningen vid ett tillfälle hade en stor 
del av de mindre företagen fått stora problem med att anpassa sig till detta. 
Nu har de istället haft möjlighet att klara av eventuella problem i deras 
anpassningsarbete i ett sundare tempo.  
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6.2 Första tillämpningen av IFRS i små bolag 
 
First time application är endast ett utkast som väntas träda i kraft under 
sommaren 2003 och att den inte är definitivt tillämpbar påverkar förstås 
medvetenheten om dess innehåll. Små företag har inte kännedom om de 
kommande bestämmelserna vilket påverkar deras medvetenhet om vad som 
kommer att krävs av dem i införandet av IFRS. En genomgång av detta 
utkast bör dock utgöra en del av inledningsfasen för företagens 
anpassningsprocess. First time application kräver att företagen öppet 
redovisar för hur övergången till IFRS har påverkat företagets finansiella 
ställning och dess ekonomiska rapporter vilket gör att företagen måste 
skaffa sig kunskap om innehållet i förslaget till denna standard. Det finns 
en rad problemområden som är hänförliga till företagens första tillämpning 
av IFRS och relevanta delar av dessa presenteras nedan.  
 

6.2.1 Medvetenhet om övergångsregler 
 
Alla bolag kommer att förbereda ett jämförelseår då detta är ett minimikrav 
enligt IFRS. Detta ställningstagande innebär att alla bolag måste upprätta 
en balansräkning för ingången av 2004 vilket ställer krav på att rutiner för 
att framställa värden enligt IFRS skapas hos bolagen under 2003. Eftersom 
många små bolag ännu inte har bearbetat problemen kring deras anpassning 
till IFRS är de inte medvetna om vilka förändringar som ska genomföras 
för att kunna ta fram tillfredställande redovisningsinformation till ingången 
av 2004. 
 
Det finns en stor tillit till att anpassningen till IFRS inte kommer att 
påverka de mindre bolagen i så stor omfattning. Antagandet om liten 
påverkan kan vara riktig i enskilda fall och kan vara en förklaring till varför 
små företags anpassningsprocess ser ut som den gör idag. Ställnings-
tagandet är dock enbart uppbyggt på en känsla av hur det kan komma att bli 
i framtiden snarare än en analys av hur övergången faktiskt kommer att 
påverka de enskilda bolagen. När en analys av övergången genomförs kan 
den påvisa faktorer som de små bolagen inte är medvetna om idag vilket 
kan medföra att företagen hamnar i tidsnöd i anpassningen. Eftersom den 
nya redovisningen inte kommer att publiceras förrän år 2005 blir det svårt 
att kontrollera om företagen verkligen har en tillfredställande redovisning 
till 2005. Eftersom det inte finns någon större kontroll över hur 
anpassningsprocessen fortlöper i de olika företagen vilar ett tungt ansvar på 
respektive företag att själva ombesörja att anpassningen sker både korrekt 
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och i rätt tid. Det faktum att små företag oftast bara tillhandahåller den 
redovisningsinformation som krävs enligt lagar och rekommendationer och 
inte ser till andra intressenters behov av redovisningsinformation tyder på 
att den drivkraften till förändring i redovisningsfrågor är ganska låg. 
Bristen på kontroll och den därigenom låga drivkraften kan vara en 
förklaring till att företagens anpassningsprocess ser ut som den gör idag. 
 
Små svenska företag är medvetna om att de ska upprätta en ingående 
balansräkning för 2004 men är inte insatta i vilka krav som egentligen ställs 
på denna information vilket pekar på att många företag kan komma att 
behöva genomgå ett omfattande retroaktivt redovisningsarbete. För att 
undvika retroaktivt arbete måste företagen snarast sätta sig in i vilken 
påverkan IFRS får samt upprätta en plan över hur deras kommande 
anpassningsprocess bör se ut. En allmän uppfattning är att eftersom 
redovisningsrådets rekommendationer idag till stora delar är en 
översättning av IFRS borde det vara tillräckligt att följa dessa 
rekommendationer vid upprättandet av jämförelsedata. Företagen är inte 
medvetna om att de även måste utvidga tillämpning till standards i IFRS 
som ännu inte är översatta av redovisningsrådet. Hur omfattande effekterna 
av denna misstolkning blir är beroende av vilka tillgångar respektive 
företag har då endast vissa delar av redovisningen kommer att beröras av 
framtida förändringar. På grund av denna asymmetriska påverkan kommer 
vissa företag att klara sin anpassning till IFRS förhållandevis bra eftersom 
tidigare översättning av IFRS redan är genomförd. Anledning till detta 
utfall har inte sin grund i att företaget är väl medvetna om IFRS utan 
snarare att företagets redovisning inte kommer att påverkas i samma grad 
som andras redovisning i införandet av nya standards. 
 
De skillnader som presenterats mellan nuvarande regler och de som 
kommer gälla när den fullständiga implementeringen är färdig, visar på de 
största förändringarna som skulle kunna påverka företagen. Det visar sig 
dock att företagen inte är speciellt medvetna om de kommande 
förändringarna. Den medvetenhet som finns berör främst de rekommen-
dationer som givits ut de senaste åren och återstående förändringarna inom 
dessa områden är inte speciellt omfattande. Till exempel kommer 
skillnaderna för hur immateriella tillgångar ska redovisas endast förändras 
genom att informationskraven kring avskrivningar blir annorlunda. 
Däremot kommer exempelvis nya standards om finansiella instrument och 
ersättning till anställda att påverka vissa företag i större utsträckning men 
företagen har inte tillräcklig kunskap för att överblicka denna förändring. 
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6.2.2 Beroendet av stora bolag 
 
Till skillnad mot vissa större noterade bolag har små svenska företag inte 
viljan att vara tidiga i tillämpningen av IFRS eller mer utförlig än vad som 
krävs utifrån IFRS. Anledningen till detta är bland annat att små företag 
inte har samma resurser avsatta till redovisningsfrågor samt att de inte har 
samma inställning till redovisningsinformationens nytta för företaget. De 
små företagen använder större bolags redovisning som riktlinje för hur 
deras redovisning ska presenteras. Problematiken med förändringar av 
IFRS under övergångsperioden kommer att utgöra ett mindre problem för 
dessa företag eftersom de inte ligger i framkant i tillämpningen av nya 
standards. IASBs ställningstagande att vara förhållandevis återhållsam i sin 
utveckling av IFRS påverkar främst de mindre bolagen genom att de får 
mer tid att applicera nya standards i sin redovisning. Genom att de små 
bolagen avvaktar större bolags tolkningar av nya standards kommer deras 
anpassning till IFRS vara beroende av övergången i större bolag. Ett 
problem uppstår då samma tidpunkt gäller för införandet av IFRS i stora 
respektive små företag. Eftersom små företag är beroende av att stora 
företag applicerar IFRS i förtid kan det leda till att små företag får problem 
i anpassning till IFRS om det inte finns stora bolag som tillämpar standards 
i förtid. Det faktum att små bolags redovisningskvalitet är beroende av de 
stora företagens redovisning kan leda till att små bolags första redovisning 
enligt IFRS kan förväntas hålla en låg kvalitet men att denna kvalitet 
kommer att öka med tiden allteftersom andra bolag tolkar och tillämpar nya 
standards. De små bolagens anpassningsbeteende innebär vidare att 
sannolikheten för retroaktivt redovisningsarbete ökar. Beteendet ökar också 
sannolikheten för att övergångsprocessen hamnar under tidspress vilket 
leder till ökade kostnader för anpassningen till IFRS. Tidspressen kan 
vidare påverka redovisningsinformationens kvalitet då anpassning av större 
bolags tolkningar inte är anpassade efter små företags förutsättningar. 
 
Ett problem kan vara att större bolag är mer detaljerad i sin redovisning än 
vad små bolag har för avsikt att vara vilket leder till att små bolag som 
applicerar andras tolkningar även måste revidera dessa. Redovisnings-
informationens transparens kan komma att påverkas negativt av detta 
agerande samtidigt som små bolag kan få en kostsam redovisning utifrån 
vad som är väsentligt för deras bolag. Detta problem kan minskas genom 
att de små företagen skapar sig en medvetenhet om eventuella problem och 
att de behandlar andras tolkningar utifrån denna medvetenhet. Stora bolags 
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kvalitet i tolkningar av rekommendationer och standards kommer dock att 
vara viktig för hur små bolags redovisning kommer att uppfylla IFRS. 
 

6.2.3 Effekter av förändringen 
 
En anledning till att harmonisering eftersträvas inom redovisningen är att 
detta underlättar jämförelser internationellt och att det underlättar 
börsintroduktion i andra länder. Dessutom öppnas andra kapitalkällor upp 
internationellt. Många små noterade bolag anser att det nya regelverket 
endast ställer högre krav på tydlighet och då främst i tilläggsinformationen 
vilket kommer leda till att förståelsen kommer att öka hos vissa användare 
men att det inte nödvändigtvis kommer att öka förståelsen för företagets 
verksamhet. Anledningen till att företagen nämner tilläggsinformationen så 
frekvent kan vara att det har funnits en debatt kring hur öppna företag är i 
sin redovisning av ersättningar till ledningen, exempelvis ABB, och det är 
enklare att reflektera över förändringar som har genomförts eller börjat 
genomföras. Det faktum att små företag har haft och har ett intensivt arbete 
att anpassa sig till nya rekommendationer medför att de inte har satt sig in i 
eventuella problem i införandet av IFRS. Det är endast ett fåtal företag som 
nämner positiva effekter av de förändringar som kommer att genomföras 
inom redovisningen under de kommande åren. Anledningen till detta borde 
vara att förändringstrycket skapar en osäkerhet som leder till att företagen 
får svårt att överblicka vilka förändringar som kommer att påverka deras 
organisation. De företag som ser de positiva effekterna av den nya 
redovisningen kommer förmodligen också att lyckas bättre i sin övergång 
då de är medvetna om varför de genomför sina förändringar.  
 
Införandet av IFRS innebär mer omfattande förändringar inom vissa 
områden som exempelvis redovisning av finansiella instrument och leasing. 
En effekt av detta blir att vissa företag medvetet väljer bort sådana 
tillgångar eller transaktioner som medför en redovisning som upplevs som 
svår. Kraven på redovisningsinformationen får alltså i vissa fall 
konsekvenser för företagens verksamhet. Ett tydligt exempel är hur ett 
företag väljer bort att finansiera vissa investeringar via leasing för att 
istället finansiera genom lån. Genom att välja bort transaktioner som är 
förknippade med komplicerad redovisning minskar de mindre bolagen 
IFRS påverkan på deras redovisning. Förhoppningsvis är detta en 
övergående effekt som kommer att försvinna i takt med att företag vänjer 
sig vid de nya kraven på redovisningen. 
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6.2.4 Revisorns roll i små företags anpassning till IFRS 
 
Även om många företag menar att deras revisor inte är drivande i deras 
anpassningsprocess så förlitar de sig i stor utsträckning på att revisorn ska 
vara en part som initierar anpassningsprocessen då de ser revisorn som en 
tillgång med goda kunskaper inom området. Detta resulterar i att företagen 
många gånger inväntar initiativ från sin revisor för att utifrån denna 
information starta upp ett projekt för övergången till IFRS. Problematiken 
med revisorns oberoende ställning kan medföra att revisorerna och 
företagen inte har samma uppfattning om vilken roll revisorn kan 
respektive får ha i anpassningsprocessen vilket kan leda till att processerna 
skjuts fram i tiden och orsakar tidsbrist i införandet och appliceringen av 
IFRS. Problemet är störst för de små företag som har en mindre 
revisionsbyrå, på grund av att de kan ha svårt att skilja den reviderande 
revisorn från den revisor som skulle kunna fungera som ett stöd i 
anpassningsprocessen. Majoriteten av de noterade bolagen anlitar dock de 
större revisionsbolagen varför detta problem kan undvikas. Företagen bör 
vara oberoende av sin revisor i ett inledande skede av projektet för att 
skaffa sig en egen uppfattning om omfattningen av IFRS påverkan på deras 
företag. En del företag nämner explicit att revisorn har ett egenintresse i att 
förstora behovet av ett omfattande projekt samtidigt som de inte själva har 
satt sig in i eventuella problem. Även om revisorerna i vissa fall informerar 
företagen om IFRS krav på förändring i redovisningen kan inställningen att 
revisorerna blåser upp omfattningen av övergången leda till att projektet 
sätts igång för sent vilket kan medföra resurskrävande retroaktivt arbete. 
Det finns således ekonomiska incitament att påbörja företagets 
anpassningsprocess i tid. För en effektiv anpassningsprocess är det också 
viktigt att företagen sätter sig in i eventuella problem själva för att 
därigenom på eget initiativ påverka omfattningen av det projekt som 
behövs för anpassningen till IFRS. Det kan alltså även finnas ekonomiska 
incitament till att företaget själva initierar övergången till IFRS. Revisorns 
roll i de små företagen kan utifrån ovanstående resonemang vara en 
förklaring till att företagens anpassningsprocess ser ut som den gör idag. 
 
 

6.3 Kommunikationsmodell 
 
I analysen av kommunikationen har vi valt att kartlägga två olika 
perspektiv där det första är hur IASB via redovisningsrådet och 
revisionsbyråerna lyckas kommunicera innebörden av övergången till 
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IFRS. Den ursprungliga sändaren av informationen är IASB i den mening 
att de upprättar det regelverk som ska gälla för företagen. Denna 
information kommuniceras till företagen genom redovisningsrådets 
översättning av IFRS. Översättningen är en mycket viktig del i 
kommunikationen med små företag då det visat sig att det är denna 
översättning som företagen har kännedom om. De standards som 
redovisningsrådet inte översatt har företagen sämre medvetenhet om. IASB 
kommunicerar även övergången till IFRS via företagens revisionsbyråer 
vilka utgör ett medel som stödjer företagen mer operativt. Revisions-
byråerna har en viktig roll i företagens övergång till IFRS på grund av 
revisorns roll som diskuterats ovan. Bruseffekten som gäller för båda dessa 
sändares medel är att redovisningsrådet måste utforma rekommendationer 
på ett allmänt sett eftersom de gäller företag i olika branscher och att 
revisionsbyråerna också måste utforma sin information på ett allmänt sätt 
då innebörden av övergången till IFRS är helt beroende av hur företagens 
verksamhet ser ut. Bruset uppstår i och med att företagen har svårt att 
applicera den allmänna informationen direkt på sin verksamhet och känslan 
blir istället att exempelvis revisionsbyråernas information blåser upp 
problemet kring IFRS. En förklaring till att företagen har denna åsikt om 
revisionsbyråernas information är att de misslyckas med att hantera den 
allmänna informationen utifrån vad som är väsentligt för dem. Det är 
mängden information som skapar osäkerhet om vad övergången till IFRS 
egentligen innebär för det enskilda företaget. Denna osäkerhet om 
informationshanteringen kan vidare vara en förklaring till revisorns roll i 
företagen. Små företag har skapat sin kännedom genom information i 
ekonomisk press och information från olika revisionsbyråers hemsidor och 
detta är olika medel varigenom sändaren endast har möjlighet att informera 
mottagen på ett allmänt sätt. I figuren nedan utgör således IASB den 
primära sändaren medan redovisningsrådet och revisionsbyråerna utgör de 
sekundära sändarna.  
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Figur 11: Kommunikationsmodell IASB - Små företag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen figur 
 
Den information som ursprungligen kommer från IASB förmedlas till 
företagen genom envägskommunikation. För det enskilda företaget är det 
svårt att genom kommentarer ge feedback som skulle kunna leda till 
ändrade principer. Detta faktum är inget unikt för införandet av IFRS utan 
företagen måste alltid anpassa sig till gällande regler och lagar. Visserligen 
kan det tänkas att företagen tillsammans genom kritik och önskemål om 
förändring av en viss standard eller rekommendation skulle kunna ge 
feedback som får faktisk effekt i redovisningen. Genom remissförfaranden 
där företagen har rätt att ge synpunkter på redovisningsutvecklingen kan 
innehållet i standards påverkas. Det enskilda företagets möjligheter i denna 
process ses dock som små av de mindre företagen. Envägs-
kommunikationen skulle kunna leda till att motivationen att genomföra 
förändringar minskar eftersom delaktigheten i framtagandet av nya regler 
är låg. 
 
Det andra perspektivet är hur små företag kommunicerar med sina 
intressenter genom redovisningsinformationen. Det övergripande i denna 
kommunikation är att många företag endast upprättar information som 
uppfyller de gällande kraven på ett tillfredställande sätt snarare än att 
primärt se informationen som en kommunikation med sina intressenter. 
Denna syn på redovisningen kommer förmodligen att påverka viljan i 
förändringsarbetet inom små företag. Det finns företag som ser positivt på 
de förändringar som IFRS medför genom att det blir svårare att blåsa upp 
sin redovisning då den rättvisande bilden får en större roll i svenska 
företags redovisning. Den positiva inställningen till förändringarna och 
insikten att redovisningen utgör ett medel varigenom företaget 
kommunicerar med intressenterna kommer förmodligen att underlätta 
förändringsarbetet inom respektive organisation. De flesta företagen 
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upplever att notapparaten kommer bli större vid införandet av IFRS. Detta 
borde medföra att intressenterna får mer insikt och större möjligheter att 
bedöma företagets ekonomiska ställning vilket skulle kunna gynna 
företagen trots att de inte medvetet har vänt sig till intressenterna i sin 
informationsgivning. Genom införandet av IFRS kan företagets 
internationella intressenter lättare tillgodogöra sig den information som 
företaget presenterar. IFRS utvidgar företagets intressentgrupp eftersom 
redovisningens nationella särdrag försvinner och detta borde medföra att 
redovisningen i ett längre perspektiv kan komma att utgöra en viktigare del 
för företaget. Visserligen kommer förändringen i företagens inställning till 
att kommunicera med intressenter genom redovisningen att vara beroende 
av deras förståelse för vikten av en enhetlig redovisning. Det är viktigt att 
företagen är medvetna om att den ökade mängden information medför att 
de måste vara tydliga i sin informationsgivning för att undvika att 
informationen istället blir svårgenomtränglig och skapar ytterligare en 
bruseffekt. 
 
Figur 12: Kommunikationsmodell Små företag - Intressenter 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Egen figur 
 
 

6.4 Medvetenhet om IFRS 
 
För att kunna uttala oss om hur små företags kunskap om IFRS ser ut utgår 
vi ifrån en sammanställning av större företags kunskap. Detta innebär att vi 
kategoriserar om den sammanställning om företagens medvetenhet som 
presenterades i empirin.  
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Diagram 7: Små företags kunskap om IFRS,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trots att de små bolagen egentligen har lägre kunskap om IFRS än de 
större bolagen kan ändå en stor del av företagen klassificeras som att de har 
företagsanpassad kunskap. Detta beror på att de små företagen lättare kan 
överblicka och kontrollera vilka effekter som IFRS har på deras 
redovisning. Dessutom är en stor del av de små företagen bioteknik- och 
utvecklingsföretag vilket gör att de, beroende på posterna i deras balans-
räkning, inte påverkas i samma utsträckning som större företag som har fler 
och andra typer av tillgångar gör. Inom gruppen företagsanpassad kunskap 
finns även företag som har mer generell kunskap som är tillräcklig för en 
anpassning av IFRS i deras bolag, dessa bolag ingick i gruppen hög 
medvetenhet i empirin. Trots att företagen idag inte har påbörjat sitt 
anpassningsprojekt besitter de så pass stor kunskap att när de sätter sig in i 
IFRS påverkan på deras företag kan de överföra sin kunskap till 
företagsnivå och därmed klara övergången på ett tillfredställande sätt. Det 
finns dock anledning att påbörja sin anpassningsprocess inom en snar 
framtid då det kan uppstå oväntade problem som trots deras kunskap tar tid 
att lösa. Eftersom inget företag idag har valt att tillämpa IFRS i förtid finns 
inte gruppen utmärkt med i denna sammanställning. Alltså har inget av de 
små företagen utmärkt kunskap inom området. 
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Diagram 8: Projekt för anpassning till IFRS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ovanstående diagram påvisas skillnaderna mellan hur företag beroende på 
storlek har påbörjat sitt projekt som syftar till att anpassa redovisningen till 
IFRS. Den största skillnaden mellan företagen är att de små företagen inte i 
lika stor utsträckning har påbörjat sina projekt. Förklaringen till detta är 
förmodligen att de större företagen har svårare processer att genomföra och 
därmed måste börja projektet tidigare. Små bolag har inte samma behov av 
tid för sin anpassning till IFRS vilket dock inte betyder att de små företagen 
ska vänta med att genomföra projektet. I dagsläget är det många företag 
som väntar med att starta upp projektet vilket kan göra att de riskerar att 
inte uppnå ett tillfredsställande resultat utan att de måste genomföra 
kostnadskrävande retroaktivt arbete för att uppfylla IFRS fullt ut till 2005. 
Genom att studera skillnaderna i gruppen inget framkommer att stora 
företag ligger längre fram i sin anpassning till IFRS vilket kan bero på en 
liknande förklaring som ovan då stora företag har en mer avancerad 
anpassning. Anledningen till att så många små företag ännu inte har 
planerat för något projekt kan vara att de inte är lika långt fram i sin 
process och att de därför inte har skaffat sig den kunskap som gör att de ser 
ett behov av att starta ett projekt. En bidragande anledning till detta kan 
vara att det tidigare inte har genomförts några studier för hur anpassningen 
bör se ut för små företag. Tidigare genomförda studier har främst fokuserat 
på stora företags situation i anpassningen till IFRS. Genom att jämföra 
gruppen framtida styrks tidigare resonemang då projekten i de små 
företagen fortfarande inte har inletts utan fortfarande befinner sig i denna 
grupp. För de stora företagen har detta stadium redan passerats och 
företagen har övergått till att ha ett pågående projekt. 
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Utifrån jämförelserna ovan kan det konstateras att de små bolagen är 
mindre medvetna och sämre anpassade till IFRS än de större bolagen. Det 
faktum att små företag inte har kommit lika långt i sin process och inte har 
en lika stor medvetenhet i organisationen behöver inte betyda att de 
kommer att klara av övergången till IFRS sämre än de stora företagen. 
Detta beror på att deras processer kan genomföras på kortare tid samt att de 
inte påverkas i samma utsträckning som de stora företagen. 
 
Genom att jämföra vad företagen tror om IFRS påverkan på deras resultat 
med tidsperspektivet för företagens projekt kan vissa intressanta samband 
uttolkas. Tabellen är en jämförelse mellan diagram fyra och fem som 
presenterats i empirin. 
 
Tabell 1: Samband mellan resultatpåverkan och projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De företag som har ett pågående projekt menar att IFRS kommer att ha en 
framtida resultatpåverkan i deras företag medan företag som kommer att 
starta sitt projekt i framtiden menar att IFRS endast har haft historisk 
resultatpåverkan eller inte kommer att ha någon påverkan alls på deras 
resultat. Detta styrker att de som har börjat sätta sig in i övergångens 
omfattning inser att IFRS kommer att få effekter i framtiden. Det finns 
anledning att tro att även de företag som ännu inte startat sitt projekt 
kommer att inse detta när de blir mer insatta i hur IFRS påverkar deras 
företag. Analysen av detta samband påvisar behovet av att företagen inte 
väntar med att sätta sig in i IFRS påverkan på deras företag och starta ett 
projekt för övergången. Det kan även vara så att de företag som redan i ett 
tidigt stadium tror att de kommer att de kommer att få framtida 
resultatpåverkan startar upp sitt projekt tidigare. Visserligen har flera 
företag en känsla av att de inte kommer att påverkas i speciellt stor 
utsträckning vilket också kan vara en korrekt analys men för att styrka 
denna känsla behöver företagen genomföra en mer djupgående analys där 
IFRS konsekvenser på deras företag konstateras. 

Projekt 

Pågående Framtida Inget     Summa 
Framtida  2       2 
Historisk    5     5 
Ingen     2     2 
Vet ej     1         1    2 
Summa  2  8         1    11 
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Nedanstående tabell visar på sambandet mellan företagens medvetet och 
deras tidsperspektiv på planering av deras anpassning till IFRS. Tabellen är 
en jämförelse mellan diagram tre och fem som presenterats i empirin. 
 
Tabell 2: Samband mellan medvetenhet och projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företagen som enligt vår kategorisering i empirin anses ha hög 
medvetenhet om IFRS har inte något pågående projekt utan har endast 
planerat för framtida projekt. Företagen med hög medvetenhet har kunskap 
om IFRS och har därmed kommit längre i processen än de andra företagen. 
Det faktum att de inte har påbörjat något projekt tyder på att när väl 
företaget har satt sig in i omfattningen av övergången behöver inte själva 
projektet ta så mycket tid i anspråk. Tidsperspektivet beror naturligtvis på 
hur stor påverkan IFRS får på det enskilda företaget. Den generella bilden 
visar att det är viktigt att företaget tar sig tid att sätta sig in i behovet av 
förändring av redovisningen. Genom detta kan de själva styra storleken på 
projektet samt få en överblick av vilket behov av rådgivning som företaget 
har. Detta ger möjlighet att genomföra en effektiv övergång till IFRS både 
vad gäller kostnader och kvalitet. Det företag som har låg medvetenhet men 
ändå anser sig ha ett pågående projekt för övergången till IFRS anger att 
deras projekt inleds med att de ska sätta sig in i eventuella problem med 
övergången. De andra företagen menar att projektet inleds först efter att de 
har satt sig in i projektet. 
 
 

6.5 Anpassningsprojekt 
 
Arbetet bör inledas med en förstudiefas vilken kan ses som ett projekt i sig. 
Den är avgörande för hur effektivt företaget kommer att lyckas med att 
uppnå projektets slutgiltiga mål, att upprätta den första finansiella 
rapporten enligt IFRS 2005 utan tidskrävande retroaktivt arbete. De flesta 
företagen har ännu inte genomfört denna fas och det är viktigt att företagen 

Projekt 

Pågående Framtida Inget     Summa 
Hög     3     3 
Medel   1  3     4 
Låg   1  2         1    4 
Summa  2  8         1    11 
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intensifierar arbetet med att genomföra de olika stadierna i förstudiefasen. 
Förstudiefasen bör genomföras under det första halvåret 2003. Ett problem 
i små företags anpassning till IFRS är att informationen upplevs som alltför 
allmänt utformad och svår att konkretisera på det enskilda företaget. För att 
företagen enklare ska inse vad övergången till IFRS innebär och vilka krav 
som ställs bör en genomgång av First time application genomföras. 
Förslaget är ännu inte fastslaget men kommer förmodligen att likna dagens 
förslag vilket medför att företagen till stor del kan utgå från nuvarande 
utformning. När förslaget definitivt antagits, vilket förmodligen kommer att 
ske till sommaren 2003, är det viktigt att detta ges ut på svenska då det 
verkar som att små företag lättare tar till sig information som via 
redovisningsrådet har översatts till svenska. Genom den ökade kunskap 
företagen får genom denna genomgång bör de enklare kunna ta till sig och 
sortera den information som är viktig för att det enskilda företaget ska 
lyckas i sin övergång. Som en avslutning av förstudiefasen bör företaget 
fastställa en tidsplan för hur det slutgiltiga projektet ska genomföras. 
 
Efter att företaget genomgått stadierna i förstudiefasen ska de vara 
medvetna om hur IFRS påverkar företaget och de kan starta upp sitt 
anpassningsprojekt. När projektets resurser har anslagits kan det vid behov 
vara aktuellt att ta hjälp av externa parter som till exempel en revisor som 
inte reviderar bolagets räkenskaper. När tidsplanen och resurserna är 
fastslagna bör tidsplanen konkretiseras och detaljeras till en projektplan 
som underlättar genomförandet. I genomförandefasen ska personal utbildas 
och organisationens processer, system och rutiner ska anpassas så att 
företaget lätt kan ta fram jämförelsedata som inte kräver omfattande 
retroaktivt arbete. Företagen kan inte räkna med att helt undvika retroaktivt 
arbete då vissa förändringar av standards kan komma att ske under 
övergångsperioden men de bör eftersträva att minimera detta arbete. Även 
om projektet sträcker sig över en ganska lång tid så bör genomförandet 
kunna klaras av under en kortare period. Denna kommer vara olika lång 
beroende på hur stora effekter IFRS har på företagens redovisning. Då 
företaget har genomfört de åtgärder som krävs i genomförandefasen 
återstår registrering av redovisningsdata anpassade till IFRS. Vissa problem 
kan upptäckas under perioden fram till 2005 och då får företagen anpassa 
de förändringar som skett under genomförandefasen till att även klara av de 
nyupptäckta problemen. Företaget måste också kontrollera utfallet av 
projektet vilket blir naturligt då redovisningsinformationen sammanställs i 
den finansiella rapporten för 2005. Projektets slutgiltiga mål är att vid 
ingången av 2006 kunna publicera en korrekt finansiell rapport enligt IFRS. 
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7 Slutsatser 
 
 
Avsikten med detta kapitel är att besvara de inledande frågeställningarna 
med utgångspunkt i analysen samt ge en sammanfattande slutdiskussion. 
 
 

7.1 Frågeställningarna besvaras 
 
Slutsatserna struktureras efter problemfrågorna och baseras på analysen. 
Problemfrågan som behandlar hur anpassningsprojekten bör utformas i 
företagen besvaras genom en modell som avslutar stycke 7.1. 
 

7.1.1 Hur väl anpassade är små svenska företag till IFRS? 
 
Små svenska börsnoterade bolag har ganska låg medvetenhet om vad som 
krävs av dem i övergången till IFRS vilket tyder på att de är relativt dåligt 
anpassade till de nya reglerna. På grund av företagens utformning kan vissa 
företag ändå klara övergången utan några större problem. 
 
Det finns en stor tillit till att anpassningen till IFRS inte kommer att 
påverka de mindre bolagen i så stor omfattning. Anledningen till detta är att 
många upplever att de inte har den typ av tillgångar som kommer att 
beröras av redovisningsförändringarna. Företagen uppvisar en låg 
medvetenhet om att de i sin redovisning enligt IFRS måste ta hänsyn till 
standards som idag strider mot ÅRL. Detta betyder att många har svårt att 
inse vad övergången kommer att innebära för det enskilda företaget. Den 
medvetenhet som små företag besitter berör främst de rekommendationer 
som översatts och givits ut av redovisningsrådet de senaste åren. Det 
faktum att små företag har haft ett intensivt arbete med att anpassa sig till 
nya rekommendationer har påverkat deras medvetenhet om kommande 
problem i införandet av IFRS. Den låga medvetenheten och tilliten till att 
övergången endast kommer att beröra företaget marginellt kan förklara 
varför många små företag inte har påbörjat ett projekt för att anpassa 
företagets redovisning till IFRS. Eftersom IFRS påverkan på företaget i stor 
utsträckning beror på hur företaget ser ut kan vissa företag trots låg 
medvetenhet klara av sin anpassning tillfredställande. Exempelvis kan detta 
gälla bioteknik företag som påverkades av förändringarna i redovisning av 
immateriella tillgångar men inte i så stor utsträckning kommer att beröras 
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av kommande förändringar då de inte har så mycket tillgångar utöver de 
immateriella. Många små företag kommer dock att upptäcka problem när 
de väl sätter sig in i övergången till IFRS och då tvingas de att arbeta under 
tidspress vilket förmodligen kommer att medföra kostnads- och tids-
krävande retroaktivt arbete för att uppfylla IFRS krav till 2005.  
 

7.1.2 Vilkas eventuella problem har företagen med att anpassa 
sig till IFRS? 

 
Små företag har inte för avsikt att tillhandahålla redovisningsinformation 
utöver vad som gäller enligt lag eller rekommendationer. Denna inställning 
innebär att inga små företag idag tillämpar kommande standards. Företagen 
applicerar endast gällande rekommendationer vilket medför att de inte 
besitter någon kunskap om de krav som ställs på den redovisnings-
information som ska utgöra jämförelsedata i årsredovisningen för 2005. 
Små företag är vidare beroende av stora bolags redovisning då dessa utgör 
riktmärken för hur små bolag ska tolka och applicera nya standards. Detta 
medför att små företag har en avvaktande inställning till anpassning till 
IFRS vilket medför att projektet skjuts framåt i tiden och förutsättningarna 
för att ta fram tillfredställande redovisningsinformation minskar. Eftersom 
små företag fokuserar på historiska förändringar och har en avvaktande 
inställning till förändringar inom redovisning kan det förväntas att de första 
finansiella rapporterna enligt IFRS kommer att hålla låg kvalitet. Kvaliteten 
kommer dock att stiga allt eftersom stora bolag tolkar och applicerar 
standards och en översättning av IFRS finns tillgänglig för bolagen. 
Revisorerna är en viktig resurs i små bolags anpassning till IFRS eftersom 
de besitter kunskap om vad som krävs av respektive företag i anpassningen. 
Samtidigt som revisorn besitter kunskapen måste de behålla sin oberoende 
ställning vilket är ett problem då många företag räknar med att revisorn ska 
hjälpa dem i sin anpassning. 
 
Företagens medvetenhet har skapats genom information från Internet och 
ekonomisk press vilket medför att företagen får en allmänt utformad 
information som upplevs som överdriven. Osäkerheten kring vilken 
information som påverkar det enskilda företaget medför att företaget har 
svårt att applicera den allmänna informationen direkt till sin verksamhet 
och får då ingen helhetsbild över hur övergången kommer att se ut eller 
vilka krav som utifrån IFRS ställs på företaget. Osäkerheten kring 
informationshanteringen kan vara en förklaring till att företagens 
anpassningsprocess skjuts framåt i tiden. En annan effekt som osäkerheten 
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medför är att företagens operativa verksamhet ibland påverkas då företag 
fattar beslut, exempelvis investeringsbeslut, utifrån vad som upplevs som 
svårt att redovisa istället för utifrån vad som är lönsamt för företaget.  
 

•  Redovisning är främst till för att uppfylla gällande bestämmelser. 
 

•  Stor fokusering på tidigare förändringar ger låg medvetenhet om 
kommande standards. 

 
•  Små företag vill imitera stora bolag vilket ger ett avvaktande 

beteende i övergången. 
 

•  Revisorernas förväntade roll i anpassningen. 
 

•  För allmän information ger osäkerhet i anpassningen och påverkar 
företagens verksamhet. 

 
7.1.3 Hur bör företagens anpassningsprojekt utformas? 

 
Genom en tillämpning av tidplanen samt projektets livscykel har en 
beskrivande modell skapats för hur projektet för övergången till IFRS i små 
företag kan se ut. Syftet med modellen är att tydliggöra vilka delar som kan 
innefattas i projektet samt utgöra en vägledning för företagens anpassning. 
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Figur 13: Små företags anpassningsprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen figur 
 

Förstudiefas 2003 

Initiering:  Medvetenhet om att en övergång ska ske 
Planering:  Vilken kunskap måste insamlas 
Genomförande: Studera First time application. Undersöka IFRS påverkan 

på företaget 
Avslutning:  Upprätta tidsplan för projektet 

Projekt 2003-2005 

Initiering:  Fastslå resurser till projektet 
Planering: Skapa en projektplan genom att konkretisera och detaljera 

tidsplanen 
Genomförande: Utbilda personal och skapa förutsättningar för framtagning 

av jämförelsedata för 2004 genom förändring och testning 
av processer, system och rutiner  

Avslutning: Kontrollera att projektets mål har uppfyllts på ett 
tillfredsställande sätt 

Projektets mål 
Upprätta den första finansiella rapporten enligt IFRS 2005 på ett korrekt sätt. 

Minimera behovet av retroaktivt arbete 
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7.2 Slutdiskussion 
 
Uppsatsens trovärdighet beror på hur väl de valda teorierna i referensramen 
är tillämpliga på små svenska företag och hur väl det insamlade empiriska 
materialet speglar verkligheten. Vissa av teorierna som använts i skapandet 
av referensramen är främst anpassade för stora företag men genom vår 
tolkning och tillämpning av dessa har de anpassats till att även vara giltiga 
för företagen i denna studie. Genom att det empiriska materialet behandlats 
på ett i vår mening etiskt korrekt sätt anser vi att vi tagit hänsyn till 
respondenternas integritet. Dessutom anser vi att den empiriska samman-
ställningen lyckats spegla respondenternas åsikter eftersom den bygger på, 
av respondenterna accepterade, intervjusammanställningar. 
 
Den förändring som skett från tidpunkten för studiens inledning till dess 
färdigställande medför att den förändrade informationen inte alltid kan 
användas i studien. Vi var tvungna att ta ställning till vid vilken tidpunkt ny 
information inte längre kunde påverka utformningen av uppsatsen. Likt det 
problem som upplevdes i vår hantering av befintlig information kommer 
även denna studie att påverkas av att ny information ständigt publiceras. 
Eftersom undersökningsområdet är en föränderlig process förändras även 
en stor mängd av den information som finns tillgänglig. Studien måste 
genom detta få karaktären av en ögonblicksbild över hur processen såg ut 
vid en specifik tidpunkt. Uppsatsen måste förstås utifrån detta perspektiv 
men erfarenheter och lärdomar som dragits ur denna anpassningsprocess 
kan tillsammans med den slutgiltiga modellen för anpassningsprojektet 
utgöra en utgångspunkt för företagens slutgiltiga anpassning till IFRS.  
 
Då handledaren för denna uppsats är en framstående person inom 
redovisningsområdet finns en risk i att uppsatsen påverkas av dennes 
åsikter och ställningstaganden. För att bibehålla en oberoende ställning 
gentemot handledaren har arbetet genomförts självständigt i så stor 
utsträckning som möjligt. Genom detta ställningstagande har vi valt att inte 
genomföra någon intervju med handledaren utan inhämtat informationen 
från annat håll. Hänvisningar till litteratur skriven av handledaren finns 
dock i uppsatsen men informationen har behandlats på samma sätt som 
informationen i andra källor.  
 
Uppsatsen påverkas naturligtvis av författarnas värderingar och tolkningar 
vilket medför en viss subjektivitet. För att ändå uppnå en så objektiv 
ställning som möjligt har vi låtit utomstående personer läsa uppsatsen för 
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att erhålla deras synpunkter och utifrån dessa minimera våra subjektiva 
bedömningar. Utifrån deras kunskap har det även varit möjligt att 
genomföra åtgärder för att öka uppsatsens tillgänglighet för målgruppen.  
 
Vår förhoppning är att företagen utifrån den slutgiltiga modellen för 
anpassningsprojektet ska kunna skapa ett projekt som leder till att de lyckas 
genomföra övergången till IFRS på ett tillfredställande sätt. Studien kan 
också utgöra en grund för hur andra projekt inom liknande problemområde 
i små företag kan utformas.  
 
Utifrån denna uppsats skulle det vara intressant att genomföra en studie av 
kvaliteten på företagens första finansiella rapport enligt IFRS. Vidare kan 
det även vara intressant att undersöka vilken påverkan som utökade krav på 
redovisning påverkar företagens verksamhet. Det kan även vara intressant 
att genomföra en liknande uppsats med normgivarens perspektiv som 
utgångspunkt istället för företagens. 
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Bilaga 1: Förteckning över IFRS med motsvarande RR-
rekommendationer, 2003 
 
IAS  Namn     Motsvarande rekommendation
     
 
1  Presentation of Financial Statements   RR 22 
2 Inventories       RR 2 
3  Har ersatts av IAS 27 och 28 
4  Har ersatts av IAS 16, 22 och 38 
5  Har ersatts av IAS 1 
6  Har ersatts av IAS 15 
7  Cash flow statements     RR 7 
8  Net profit or loss for the period,   RR 4 och 5 

fundamental errors and changes in 
accounting policies 

9  Har ersatts av IAS 38 
10  Events after the balance sheet date  RR 26 
11  Construction contracts RR 10 
12  Income taxes      RR 9 
13  Har ersatts av IAS 1 
14  Segment reporting      RR 25 
15  Information reflecting effects in   Ej prioriterad 

changes prices 
16 Property, Plant and equipment    RR 12 
17 Leases       RR 6:99 
18  Revenue       RR 11 
19  Employee benefits     RR 29 
20  Accounting for Government grants and  RR 28 

disclosure of Government assistance 
21  The effects of changes in foreign   RR 8 

exchanges rates 
22  Business combination     RR 1:00 
23  Borrowing costs      RR 22 
24  Related party disclosures    RR 23 
25  Har ersatts av IAS 40 
26  Accounting and reporting by   Ej prioriterad 

retirement benefits plans 
27  Consolidated financial statements   RR 1:00 

and accounting for investment in 



 

    

subsidiaries 
28  Accounting for investments in    RR 13 

associates 
29  Financial reporting in hyper-    Ej prioriterad 

inflationary economies 
30  Disclosures in the financial statements  Ej prioriterad 

of banks and similar institutions 
(föremål för omarbetning). 

31  Financial reporting of interests in   RR 14 
joint ventures 

32  Financial instruments: disclosures and  RR 27 
presentation 

34  Interim financial reporting    RR 20 
35  Discontinuing operations    RR 19 
36 Impairment of assets     RR 17 
37  Provisions, contingent liabilities and   RR 16 

contingent assets 
38  Intangible assets      RR 15 
39  Financial instruments: recognition   Kommande 

and measurement 
40  Investment properties 
41  Agriculture       Ej påbörjad 



 

    

Bilaga 2: Intervjumall, företag 
 
I uppsatsen ska vi beskriva hur väl anpassade mindre svenska börsnoterade 
företag är och vilka eventuella problem de har i anpassningen till IFRS. 
IFRS, som tidigare kallades IAS, är den standard som noterade företag ska 
tillämpa i sin redovisning från och med 2005. 
 
Intervjun beräknas ta cirka 20-40 minuter att genomföra. Vårt önskemål är 
att telefonintervjun spelas in på band, anledningen till detta är att vi inte ska 
utelämna någon viktig information. Intervjumaterialet kommer sedan att 
sammanställas skriftligt och skickas för accept till respektive respondent. 
Eventuella ändringar kan göras i dokumentet innan det skickas tillbaka. 
Alla accepterade intervjuer kommer att utgöra det material som ska 
sammanställas i uppsatsen.  
 

 Hur medveten är du om IFRS? 
 Vilka i organisationen är medvetna om IFRS?  
 Från vem har ni erhållit information om IFRS? 
 Hur har ni tagit del av eventuell information? 
 I vilken omfattning kommer IFRS att påverka er redovisning?  
 Var ligger de största skillnaderna i den nya redovisningen? 
 Hur kommer IFRS att påverka läsarens förståelse av er 
redovisningsinformation?  

 Kommer IFRS att påverka ert resultat? Hur? 
 Har ni/kommer ni att startat upp ett projekt kring anpassningen till 
IFRS?  

 Har ni någon tidsplan för anpassningen till IFRS? 
 Utbildningsplan 
 Plan för ändring redovisningsprocesser (värdering av tillgångar) 

 När startade/startar ni upp anpassningsprocessen? 
 Vad ingår/kommer att ingå i detta projekt? 
 Hur stora resurser lägger ni på IFRS? 
 Kommer övergången att ställa krav på nya rapporteringsmodeller? 
 Vilka problem har ni i anpassningen till IFRS? 
 Vilket är ert största problem i övergången till IFRS? 
 Kommer IFRS att påverka er internredovisning? 
 Kommer ni att klara av övergången till IFRS? 
 Kommer ni att presentera ett eller två jämförelseår? 

 



 

    

Bilaga 3: Intervjumall, Oberoende part 
 

 Hur väl anpassade tror du att små börsnoterade företag är till IFRS i 
dag? 

 Är företagen medvetna om vad som krävs av dem i anpassningen till 
IFRS? 

 Vilka problem kommer de små företagen att beröras av?  
 Hur stor roll kan revisorn ha i övergången till IFRS? 
 Tror du att företagen förväntar sig att revisorn ska göra mer än vad 
som är möjligt i förhållande till dennes oberoende ställning? 

 När tror du att det är lämpligt för de mindre företagen att börja sin 
anpassningsprocess?  

 Hur lång tid kan företagen förvänta sig att anpassningen tar? 
 Många mindre företag är utvecklingsföretag och de anser att den 
stora förändringen för dem redan är avklarad i och med anpassningen 
till redovisningen av immateriella tillgångar. De anser att de inte 
kommer att beröras i så stor omfattning av kommande ändringar. 
Vad anser du om detta? 

 Många företag tycker att anpassningen till IFRS har förstorats av 
revisionsbolagen och de anser att detta är till för att sälja tjänster. 
Vad är din åsikt om deras inställning? 

 Vilka regler ska styra den ingångsbalans som upprättas 1/1 2004?  


