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Sammanfattning 
Bakgrund  
År 2001 presenterade Europeiska Kommissionen lagstiftning angående krav på 
att alla noterade moderbolag inom EU senast år 2005 i koncernredovisningen 
skall tillämpa de redovisningsstandards IASB utgivit, kallade IAS/IFRS, för att 
på så sätt förstärka en inre marknad för finansiella tjänster inom EU. Denna 
harmonisering av redovisningsreglerna är ett svar på dagens 
samhällsutveckling med landgränser som har blivit allt lättare att överskrida, 
ökade krav på en öppen finansiell marknad och företagens sökande efter 
riskkapital utanför det egna landets gränser. Internationell jämförbarhet inom 
redovisningen har således blivit alltmer aktuell och nödvändig. Då tvånget att 
övergå till IAS/IFRS endast gäller koncernredovisningen återstår frågan enligt 
vilket regelverk moderbolagen skall upprätta sin årsredovisning. I Statens 
Offentliga Utredningar 2003:71 föreslås moderbolagen få en möjlighet att 



 

  

tillämpa IAS/IFRS även i årsredovisningen. 
 
Syfte  
Undersökningens syfte är att kartlägga hur noterade moderbolag i Sverige 
utnyttjar den föreslagna möjligheten att från och med år 2005 välja 
redovisningsregelverk till sin årsredovisning. Vidare ämnar vi förklara och 
förstå berörda parters inställning till den aktuella redovisnings- och 
beskattningsdebatten. 
 
Avgränsningar  
Undersökningen är avgränsad till att gälla svenska moderbolag som är 
noterade vid Stockholmsbörsen. Undersökningen exkluderar vidare finansiella 
företag såsom banker och försäkringsföretag då dessa styrs av egna 
årsredovisningslagar. Vi har således valt att fokusera på de företag som 
tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554). 
 
Genomförande  
Undersökningen genomfördes i form av en tvärsnittsundersökning där såväl 
kvantitativ som kvalitativ data samlades in med avsikt att skapa en 
ögonblicksbild av situationen i dagsläget. Den kvantitativa datan erhölls genom 
en enkätundersökning riktad till ekonomi-/redovisningsansvariga på svenska 
noterade moderbolag och den kvalitativa datan erhölls genom intervjuer med 
sakkunniga. 
 
Resultat  
Mer än hälften av företagen i enkätundersökningen har valt att tillämpa 
IAS/IFRS i moderbolaget, trots att många är negativt inställda till regelverket. 
Ett enhetligt regelverk inom koncernen anses vara den viktigaste anledningen 
att använda IAS/IFRS även i moderbolaget. Majoriteten av dessa företag är för 
en fortsatt koppling mellan redovisning och beskattning trots vissa negativa 
skattekonsekvenser. Endast knappt en tredjedel av företagsrepresentanterna 
skulle dock välja att redovisa enligt IAS/IFRS- regelverket om de själva fick 
bestämma. Regelverket upplevs vidare av många företagsrepresentanter som 
komplext och tungt att hantera.  
 

 
 

Nyckelord 
Keyword 
IAS, IFRS, redovisning, moderbolag, Jörgen Dahlgren 

 



 

  

   

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

 

Datum 
Date 
2004-06-10 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling
 Examensarbete 

  

ISRN   
Ekonomprogrammet 
2004/22    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och 
serienummer 
Title of series, 
numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/ 
ep/022/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

IAS/IFRS - ett regelverk för alla?  
 
IAS/IFRS - standards for everyone? 

 

Författare 
 Author 

 

Eva Andersson och Marcus Thapper 
 

 
 

Abstract 
Background 
In 2001 the European Commission presented legislation to require use of IASB 
standards named IAS/IFRS for all listed parent companies within the EU no 
later than 2005, to improve an internal market for financial services within the 
EU. This harmonisation of the accounting regulations answers to the social 
development of today with land-frontiers easier to cross, increased demands on 
an open financial market and the companies searching for risk capital outside 
the boundaries of the own country. International comparisons within 
accounting have consequently become more of current interest and necessary. 
When the requirement to use the IASB standards only is intended for the group 
accounting the remaining question is according to which regulations the parent 
companies will set up their annual financial reports. In Statens Offentliga 



 

  

Utredningar 2003:71(Swedish Government Official Reports) the parent 
companies are suggested to be given an opportunity to apply IAS/IFRS also in 
the annual financial report. 
 
Purpose 
The purpose of the investigation is to map how the listed parent companies will 
take advantage of the suggested opportunity to, from the year of 2005, choose 
set of accounting rules for their annual financial reports. We furthermore intend 
to explain and understand the attitude towards the current accounting and 
taxation debate of the parties concerned. 
 
Delimitations 
The investigation is delimited to concern Swedish parent companies listed on 
the Stockholm stock exchange. The investigation is furthermore excluding 
financial companies as banks and insurance companies while they are 
governed by their own law of annual financial report. We consequently have 
chosen to focus on those companies applying the law of annual financial report 
of 1995 (1995:1554). 
 
Realization 
The investigation was realized as a cross-section investigation where 
quantitative as well as qualitative data were collected with the intention of 
creating an on-the-spot account of the present situation. The quantitative data 
were obtained through a questionnaire investigation directed towards those in 
Swedish listed parent companies accountable for accounting and the qualitative 
data was obtained by interviewing experts.    
 
Result  
The majority of the companies participating in the questionnaire investigation 
have chosen to apply IAS/IFRS in their annual financial report, even though 
they have a negative attitude towards the regulations. Homogeneous 
regulations within the group are considered the most important reason for 
using IAS/IFRS in the parent company as well. A majority of these companies 
want to keep the link between accounting and taxation despite some negative 
fiscal consequences. Only less than one third of the representatives of the 
companies would choose to render account according to the IAS/IFRS 
regulations, if they had the possibility to choose by themselves, though. The 
regulations are furthermore by many representatives of the companies 
experienced as complex and hard to manage.  
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Förord 
Efter 20 veckors arbete med denna uppsats är vi både glada över och 
nöjda med att kunna konstatera att arbetet är slutfört. Det har varit en 
intressant, lärorik och intensiv process med många ögonblick av både 
framgång och motgång. 
 
Vi är mycket tacksamma för alla som på något sätt har bidragit till 
denna uppsats. Vi vill framhålla vår tacksamhet extra mycket till vår 
handledare Jörgen Dahlgren, som varit ett viktigt stöd under processen, 
de företagsrepresentanter som svarat på vår enkät, våra opponenter 
samt Sigvard Heurlin, Ulrika Lundström, Rolf Rundfelt och Jan Kellgren 
som hjälp oss mycket genom att ställa upp på intervjuer.  
 
 
Linköping, juni 2004 
 
 
 
Eva Andersson   Marcus Thapper 
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1. Inledning 
Inledningen ämnar beskriva bakgrunden till 
det ämnesområde vi valt att studera och 
problematiseringen kring detta område. 
Inledningen klargör även vilka 
forskningsfrågor och vilket syfte arbetet har 
skett utifrån. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av undersökningens 
avgränsningar och målgrupp samt uppsatsens 
disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

700 år av mognad och utveckling har satt sina spår. Den moderna 
redovisningen grundar sig i den dubbla bokföring som uppkom under 
1300-talet. Italienaren Luca Paciolo var den förste som beskrev metoden 
i ett appendix till sin doktorsavhandling år 1494. Utvecklingen har 
därefter skett stegvis fram till dagens redovisning (Gröjer, 1997) 
 
Den mest bidragande orsaken till utvecklingen av redovisningen är, 
enligt Gröjer (1997), samhällsutvecklingen. Han menar att en 
förändring i samhället ofta leder till att redovisningen blir otillräcklig 
och därmed tvingar fram en redovisningsförändring. Den industriella 
revolutionen är ett mycket bra exempel på detta, då 
samhällsutvecklingen innebar att behovet av mer avancerad 
kostnadsredovisning än tidigare ökade markant inom industrin. En 
form av kostnadsredovisning fanns visserligen redan under 1300- och 
1400-talet i Europa och under 1600-talet i Sverige, men den 
industriella revolutionen krävde nya instrument för kontroll och 
styrning av verksamheterna.  
 
Med samhällsutvecklingen har globalisering och harmonisering fått allt 
större betydelse och mening. Världen idag präglas av öppna marknader 
och en större möjlighet till kommunikation, varvid internationell 
jämförbarhet inom redovisningen har blivit alltmer aktuell och 
nödvändig. En internationalisering av kapitalet har blivit ett måste då 
företagen och kapitalbehoven har lämnat den nationella nivån för den 
internationella. Landgränserna har blivit lättare att överskrida och 
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kraven på en öppen finansiell marknad har ökat. Globaliseringen har 
lett till en harmoniseringsprocess inom redovisningen. 
Dagens redovisning bygger främst på två modeller, den 
kontinentaleuropeiska (weak equity) och den anglosaxiska (strong 
equity). I Sverige har under lång tid den kontinentaleuropeiska 
traditionen, som baseras på att redovisningen bygger på nedskrivna 
lagar för att skydda borgenärernas och statens intressen, varit 
dominerande. Den kommer exempelvis till uttryck i den starka 
kopplingen mellan redovisning och beskattning som råder i Sverige. 
Under senare tid har redovisningen i Sverige i och med internationella 
influenser närmat sig den anglosaxiska. (Nobes & Parker, 1998) I den 
nyligen publicerade ”Svensk kod för bolagsstyrning” placeras Sverige för 
närvarande mellan den kontinentaleuropeiska och den anglosaxiska1 
modellen. (SOU 2004:46) 
 
Från och med år 2005 tar redovisningen i Sverige ytterligare ett stort 
utvecklingssteg då de noterade företagen blir tvingade att upprätta sina 
koncernredovisningar enligt de nya IAS/IFRS-reglerna (International 
Accounting Standards/International Financial Reporting Standards), 
som tagits fram av IASB (International Accounting Standards Board), en 
privatfinansierad organisation med säte i London. De nya reglerna 
bygger på en värderingssyn där verkligt värde ses som det mest 
rättvisande värdet, vilken med vissa undantag för närvarande inte är 
tillåten enligt lag i Sverige. 
 

”IAS-förordningen utgör den största förändringen i finansiell 
rapportering på 30 år och kommer att göra EU till världens första 
region med gemensamma redovisningsnormer. Detta mycket 
viktiga steg mot internationell konvergens av redovisningsnormer 
kommer att förbättra transparensen i företagens information och 
vara en viktig punkt i EU: s satsning på en enhetlig europeisk 
kapitalmarknad.” 

(www.pwcglobal.com, 040527) 
 
Den nuvarande internationaliseringen har lett till att kraven på ny 
redovisning har ökat. Samhällsutvecklingen har alltså än en gång 
bidragit till utveckling inom redovisningsområdet. 
 

                                                 
1 Benämns i SOU 2004:46 som den angloamerikanska modellen. 
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1.2 Problemdiskussion 

I juni 1973 grundades IASC, International Accounting Standards 
Committee, efter en sammanslutning av redovisningsorgan i länderna 
Australien, Canada, Frankrike, Tyskland, Japan, Mexiko, 
Nederländerna, Storbritannien, Irland och USA. 28 år senare 
utformades IASB som en icke vinstdrivande och självständig 
organisation med syfte att skapa högkvalitativa, förståeliga och 
framförallt globala redovisningsprinciper. Under samma tidsperiod 
övertogs det ansvar IASC haft för utarbetande av redovisningsprinciper 
av IASB, som även de arbetar för att uppnå konvergenta 
redovisningsstandards världen över. (www.iasb.org, 040307) 
 
År 2001 presenterade Europeiska Kommissionen lagstiftning angående 
krav på att alla noterade moderbolag inom EU senast år 2005 skall 
tillämpa de redovisningsstandards IASB utgivit, kallade IAS/IFRS, i sin 
koncernredovisning. (www.iasb.org, 040307) Bakgrunden till denna 
lagstiftning är att det inom EU finns en målsättning att det senast år 
2005 skall finnas en inre marknad för finansiella tjänster, vilket kräver 
enhetlighet gällande användning av redovisningsprinciper (Hellbom, 
2001). Syftet med IAS-förordningen uppges därför vara dels att "bidra 
till att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv kapitalmarknad", 
dels att "förstärka den fria rörligheten för kapital på den inre marknaden 
och skapa förutsättningar för företag i gemenskapen att konkurrera på 
lika villkor om tillgängliga finansiella resurser på såväl gemenskapens 
kapitalmarknader som de globala kapitalmarknaderna". (SOU 2003:71, 
sid 71) 
 
På vilket sätt tror då EU att implementering av IAS/IFRS kan uppfylla 
detta syfte? Jo, då användningen av IAS/IFRS blir allt vanligare både 
inom och utanför Europas gränser blir det således lättare att jämföra 
framtagen redovisning av företag, trots att företagen kanhända inte är 
belägna i samma land, eller ens i samma världsdel. Det blir således 
enklare för företag inom EU att söka notering och riskkapital även på 
börser utanför det egna landets gränser, när nu den nationella 
redovisningen kan begripas även internationellt. Detta i sin tur leder till 
att företagens kostnader för kapitalanskaffning blir lägre än tidigare, 
vilket globalt sett innebär ökade konkurrensfördelar. En ytterligare 
konkurrensfördel är att det blir lättare för företagen att erhålla 
riskkapital, på en marknad med fungerande regler och övervakning. 
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Ökade konkurrensfördelar gör EU: s kapitalmarknader mer attraktiva 
för investerare utanför Europa. (SOU 2003:71) 
 
Ovanstående beskrivning av fördelarna med implementering av 
IAS/IFRS låter således mycket bra, men självklart kommer det att 
krävas mycket arbete och noggranna förberedelser av de berörda 
företagen, för att implementeringen skall vara möjlig. Det finns troligtvis 
även ett visst psykiskt motstånd mot att frångå djupt rotade svenska 
redovisningsprinciper såsom värdering enligt försiktighetsprincipen och 
istället tillämpa en värdering till verkligt värde. För de som kravet på 
övergång till IAS/IFRS är tvingande uppstår dock inget egentligt 
problem. Övergången skall ske oavsett psykiskt motstånd och arbete 
som nödgas nedläggas på omställningen. Men vad gäller för de företag 
som inte behöver upprätta en koncernredovisning, för noterade 
moderbolags årsredovisning och för moderbolag/koncerner som inte är 
noterade på någon börs? Dessa är inte tvingade att efterfölja IAS/IFRS-
regelverket men föreslås likväl av IAS-utredningen (SOU 2003:71) att få 
möjligheten därtill. Om denna möjlighet utnyttjas skall dock IAS/IFRS 
tillämpas fullt ut. Det finns ingen möjlighet att välja att enbart tillämpa 
vissa IAS/IFRS-rekommendationer, medan andra rekommendationer 
får lämna företräde för nationella redovisningsregler. (SOU 2003:71) 
Speciellt intressant blir den föreslagna valmöjligheten för de noterade 
moderbolagens årsredovisning, eftersom de är tvingade att upprätta sin 
koncernredovisning enligt IAS/IFRS, men inte sin årsredovisning. IAS-
utredningens förslag kan sammanfattas i nedanstående matris: 
 

 Publika Icke-publika 
Koncern Tvingade enligt IAS-

förordningen att 
upprätta 
koncernredovisningen 
enligt IAS/IFRS från 
och med år 2005. 

Föreslås enligt IAS-
utredningen att få 
tillämpa IAS/IFRS i 
koncernredovisningen 
från och med år 2005. 

Bolag Föreslås enligt IAS-
utredningen att få 
tillämpa IAS/IFRS i 
årsredovisningen från 
och med år 2005. 

Föreslås enligt IAS-
utredningen att få 
tillämpa IAS/IFRS i 
årsredovisningen från 
och med år 2005. 

 
Vilken är då orsaken till att vissa noterade moderbolag kanske faktiskt 
väljer att övergå till att tillämpa IAS/IFRS-regelverket även i 
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årsredovisningen? Kanhända är det effektivitetssynpunkten, att 
underlätta jämförelser och minska dubbelarbetet som två parallella 
redovisningssystem inom koncernen skulle medföra, som är den 
övervägande anledningen. Kanhända bidrar kopplingen mellan 
redovisning och beskattning till att vissa företag istället väljer att 
behålla dagens svenska redovisningsregelverk. Kanhända innebär det 
inte mer extraarbete att tillämpa IAS/IFRS-regelverket även i 
moderbolaget än att detta kan genomföras samtidigt som 
implementeringen i koncernen, eller upplevs det kanhända som 
prestigefullt att kunna presentera information, upprättad enligt samma 
regelverk, på såväl koncern- som moderbolagsnivå. Alternativen är 
många och varierar säkerligen från företag till företag. Kan det till och 
med vara så att valet av redovisningsregelverk och motiven bakom valet 
speglar yttre organisatoriska faktorer såsom antal anställda, antal 
företag inom koncernen eller grad av utlandsverksamhet, i kombination 
med någon/några av tidigare nämnda förklaringsfaktorer? 
 
När nu så mycket arbete världen över läggs ned på att harmonisera 
redovisningsområdet är förhoppningen att redovisningen i framtiden 
skall ge en mer korrekt bild av verksamheten och att stora 
redovisningsskandaler därmed skall kunna undvikas. Vad tycker då de 
ekonomi- och redovisningsansvariga i de berörda företagen om det nya 
regelverket? Tror de att bilden av verksamheten kommer att bli mer 
korrekt och att jämförbarheten mellan företag kommer att öka, eller ser 
de regelverket som en betungande förändring, teoretiskt inriktad och ej 
anpassad för praktisk tillämpning? Vad skulle de allra helst ändra på i 
regelverket om chansen gavs dem? 
 
Avslutningsvis innebär övergången till IAS/IFRS att diskussionen om 
huruvida redovisningen borde frikopplas från beskattningen 
aktualiseras. Dessa områden, som i dagsläget är starkt kopplade till 
varandra i Sverige, skulle kanske tjäna på att utvecklas oberoende av 
varandra. Tanken har aldrig varit att IAS/IFRS skall användas som 
beskattningsunderlag, vilka blir då konsekvenserna av ett sådant 
handlande? Vad anser de ansvariga inom de berörda koncernerna i 
ämnet? Att frikoppla eller inte frikoppla – det är frågan! 
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Ovanstående resonemang leder således fram till följande 
frågeställningar: 

 Hur kommer noterade moderbolag, som ej är tvingade att övergå 
till IAS/IFRS-regelverket, att förhålla sig till den föreslagna 
möjligheten av en övergång även gällande årsredovisningen? Är 
besluten i linje med företagsrepresentanternas önskvärda 
redovisningsregelverk? 

 Vilka faktorer har varit styrande vid beslutet gällande noterade 
moderbolags framtida redovisning? 

 Vilken syn har representanter för de noterade moderbolagen och 
sakkunniga på IAS/IFRS-regelverket? 

 Vilken syn har representanter för de noterade moderbolagen och 
sakkunniga på kopplingen mellan redovisning och beskattning? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur noterade 
moderbolag i Sverige utnyttjar den föreslagna möjligheten att från och 
med år 2005 välja redovisningsregelverk till sin årsredovisning. 
Dessutom ämnas förklara och förstå berörda parters inställning till den 
aktuella redovisnings- och beskattningsdebatten. 
 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att innefatta svenska moderbolag som 
är noterade vid Stockholmsbörsen. I Sverige kan företag även noteras 
vid Nordic Growth Market samt Aktietorget. (Bjuvberg, 2004) Vi har 
dock valt att bara fokusera på Stockholmsbörsen då dess noteringsavtal 
är kopplat till Redovisningsrådet, som i sin tur samarbetar med IASB. 
 
Finansiella företag, såsom banker och försäkringsföretag, är också 
exkluderade, då dessa styrs av egna årsredovisningslagar.  
Undersökningen fokuserar endast på de företag som tillämpar 
Årsredovisningslagen (1995:1554). 
 

1.5 Målgrupp 

Denna uppsats är främst avsedd för representanter för noterade 
moderbolag, sakkunniga samt övriga med intresse för 
implementeringen av IAS/IFRS i Sverige. För att ta till sig uppsatsens 
innehåll på bästa sätt förutsätts att läsaren har viss kunskap om 
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redovisning, men även utan kunskap inom ämnet, men med ett stort 
intresse för frågeställningarna,  kan uppsatsen vara av intresse. 

 

1.6 Disposition 

Denna uppsats består av sju kapitel. 
Det första kapitlet, vilket ni snart har 
läst färdigt, innefattar bakgrund, 
problemdiskussion samt de 
frågeställningar vi har arbetat utifrån. 
Kapitlet anger även vilka uppsatsen 
främst är ämnade för. 
 
Kapitel två beskriver undersökningens 
forskningsmässiga utgångspunkter 
och de metoder som utnyttjats för att 
uppfylla syftet. Här anges även kritik 
mot undersökningen, vilken vi anser 
viktigt att läsaren beaktar. 
 
De två nästföljande kapitlen ämnar ge läsaren kunskap inom området 
som uppsatsen behandlar. Vi beskriver exempelvis nationella och 
internationella normgivare, harmonisering, nationella skillnader inom 
redovisningen, kopplingen mellan koncern- och årsredovisning samt 
kopplingen mellan redovisning och beskattning.  
 
Kapitel fem redogör för den empiri som via en enkätundersökning, 
remissvar och intervjuer samlats in i form av både primär- och 
sekundärdata. I kapitlet som följer därefter sammankopplas framförallt 
kapitel fyra och fem samt vår syn på problematiken. I slutsatserna 
sammanfattar vi kontentan av analysen genom att besvara 
undersökningens frågeställningar.  
 
Trevlig läsning! 

1. Inledning  

2. Metod 

3. Normgivare   

4. Referensram 

5. Empiri   

6. Analys 

7. Slutsatser 
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2. Metod 
Forskning inom samhällsvetenskapen 
används för att skaffa kunskap om den 
sociala verklighetens utseende (Johannessen 
& Tufte, 2003). Denna undersöknings syfte 
har varit att skaffa kunskap om noterade 
moderbolags framtida redovisning. I detta 
kapitel beskrivs hur vi tänkt och gått tillväga i 
forskningen för att uppnå detta syfte. Kapitlet 
inleds med undersökningens 
forskningsmässiga utgångspunkter, fortsätter med en beskrivning av 
undersökningens ansats och metoder samt avslutas med metodkritik. 
 

2.1 Forskningsmässiga utgångspunkter 

Detta delkapitel klargör utifrån vilka forskningsmässiga 
utgångspunkter forskningen är bedriven. Först beskrivs synen på 
vetenskapliga teorier och därefter hur etikfrågor kopplade till 
forskningen har hanterats.  
 

2.1.1 Teorier 

Den vanligaste innebörden av begreppet teori är "en förklaring av 
observerade regelbundenheter". (Bryman, 2002, sid 17) För att en teori 
ska vara en vetenskaplig teori måste den ha en viss grad av 
generalisering, vara ett allmänt påstående, vara en förenkling av 
verkligheten samt säga något om regelmässighet och samband mellan 
fenomen. (Johannesen & Tufte, 2003).  
 
Denna undersökning utgår inte från att undersöka något som enligt 
ovan kan definieras som teorier, utan snarare att undersöka 
konsekvenserna av ett visst fenomen, i detta fall beslutet att införa 
IAS/IFRS-regelverket. Referensramen har därför främst ett informativt 
syfte för att orientera läsaren inom området. Forskningen är inriktad 
mot vetenskapliga frågeställningar som är formulerade efter studier av 
aktuell litteratur, inte direkt utifrån vetenskapliga teorier. (Bryman, 
2002). 
  

1. Inledning  
2. Metod 

3. Normgivare  
4. Referensram
5. Empiri   
6. Analys 

7. Slutsatser 
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2.1.2 Forskningsetik 

Vikten av de forskningsetiska regler/krav som tagits fram av 
Vetenskapsrådet för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 
belyses av Johannessen & Tufte (2003). Etik är extra viktigt att ta 
hänsyn till när forskningen direkt rör människor, exempelvis vid 
datainsamling i form av enkäter eller intervjuer. 
 

”Etik handlar om principer, regler och riktlinjer som anger om 
förfaranden är riktiga eller felaktiga”  

(Johannessen & Tufte, 2003, sid 59)  
 
Det finns fyra krav, som alla utgår från det överhängande 
individskyddskravet, som måste följas vid forskning (Bryman, 2002, sid 
440f):2 

 Informationskravet – klart tydliggöra varför och på vilka villkor 
deltagande i undersökningen sker på. 

 Samtyckekravet – deltagaren ska ha rätt att själv bestämma över 
sin medverkan i undersökningen. 

 Konfidentialkravet – alla uppgifter om respondenterna ska i alla 
avseenden behandlas så att enskild identifiering av någon 
utomstående inte är möjlig. 

 Nyttjandekravet – insamlade uppgifter får endast användas för 
forskningsändamål. 

 
För att uppfylla de etiska kraven klargjordes det i förväg för 
respondenterna varför undersökningen genomfördes, vad de bidrog med 
samt hur deras bidrag skulle behandlas. Respondenterna i 
enkätundersökningen garanterades även att enskild identifiering inte är 
möjlig i uppsatsen. De som har ställt upp och hjälpt oss har gjort det 
helt frivilligt. Vad gäller intervjuerna så har empirin godkänts av 
respondenterna efter att den sammanställts. Intervjurespondenterna 
har även godkänt att deras namn används i uppsatsen.   
 
I och med införandet av Personuppgiftslagen måste det till 
Datainspektionen anmälas om insamling av personuppgifter sker 
(Johannessen & Tufte, 2003). I svaren från enkätundersökningen är det 
möjligt att identifiera respondenten i och med att frågor om koncern och 
befattning samt en möjlighet att ifylla sin e-postadress för att få ta del 
                                                 
2 För mer ingående förklaringar, se 
http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0 
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av den färdiga uppsatsen finns med. Frågan gällande koncernen har vi 
förklarat för respondenten att den endast är till för att möjliggöra en 
svarsuppföljning från vår sida. Befattningsfrågan är med för att kunna 
sammanställa vilken typ av respondenter som besvarat enkäten. E-
postadressen ingår inte i själva enkäten utan är bara en extra möjlighet 
för respondenten att få ta del av den undersökning de själva deltagit i. 
Det finns flertalet undantag från ovan nämnda anmälningsskyldighet 
och ett av dessa är enligt 4 § Datainspektionens författningssamling 
(DIFS) 1999:3 om behandlingen av personuppgifter sker med den 
registrerades samtycke3. Klargörandena i inledningen av enkäten har 
medfört att dessa krav är uppfyllda. 
 

2.2 Forskningsdesign 

”Forskningsdesign är ’allt’ som rör planeringen av en undersökning” 
menar Johannessen & Tufte (2003, sid 49). Detta delkapitel beskriver 
undersökningens planering i form av forskningsstrategi, 
forskningsansats samt undersökningsmetodik. 
 

2.2.1 Forskningsstrategi 

Vår forskningsstrategi har varit att genomföra en 
tvärsnittsundersökning eftersom vi inom en begränsad tidsperiod har 
samlat in kvantitativ och kvalitativ data som underlag för analys. Vid en 
tvärsnittundersökning måste forskaren vara extra aktsam när det gäller 
slutsatser över tiden4. (Bryman, 2002) Målet med denna undersökning 
har varit att ge en ögonblicksbild och därigenom kan vi bortse från 
risken med tidsberoende feltolkningar. 
 
En tvärsnittsundersökning har ofta en surveyansats eller en 
experimentell ansats. En surveyansats innebär att verkligheten 
observeras och registreras passivt, medan en experimentell ansats 
innebär att forskaren styr den studerade verkligheten för att framhäva 
de intressanta faktorerna. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Denna 
undersöknings ansats kan bäst beskrivas som en surveyansats, där 
syftet både har varit att beskriva och förklara ett fenomen, vilket i detta 
fall har varit noterade moderbolags framtida redovisning. En 

                                                 
3 Se även http://www.datainspektionen.se/pdf/faktablad/anmalan.pdf 

4 Begreppet tvärsnittundersökning benämns i Bryman (2002) som tvärsnittsdesign.  
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surveyundersökning sker oftast med hjälp av en enkät, vilket också är 
fallet i denna undersökning.5 
 

2.2.2 Kvantitativ och kvalitativ undersökning 

Grunden i kvantitativa undersökningar är hårddata som uttrycks i 
siffror och nästan aldrig kan svara på varför något är som det är. 
Kvantitativa undersökningar bygger på att de flesta värdena kan mätas 
och presenteras i tabeller och diagram. En kvalitativ undersökning 
däremot kan även kallas för en mjukdataundersökning. En sådan 
undersökning syftar till att besvara frågan varför? snarare än hur 
många?, genom att exemplifiera snarare än generalisera. Denna typ av 
undersökningar stödjer sig ofta på ord, när de kvantitativa 
undersökningarna stödjer sig på matematik. (Svenning, 2000) 
 
Kvalitativa och kvantitativa metoder har ofta beskrivits som motstridiga 
ytterligheter. Johannessen och Tufte (2003) och många med dem ser 
däremot stora möjligheter i att kombinera dessa två metoder för ett 
bättre forskningsresultat, vilket benämns metodtriangulering. Ett sätt 
att kombinera metoderna är att använda sig av kvalitativa 
undersökningar för att följa upp resultaten från en kvantitativ 
undersökning, för att på så sätt få chansen att belysa intressanta 
resultat djupare och mer ingående.  
 
I denna undersökning har både kvantitativ och kvalitativ 
undersökningsmetodik utnyttjats, det vill säga metodtriangulering. Den 
kvantitativa delen har varit riktad mot moderbolagens representanter 
för att ge en bild av deras tankar, beslut och värderingar. 
Datainsamlingen, som beskrivs mer utförligt nedan, har skett i form av 
en enkät med både öppna och bundna frågor. Den kvalitativa delen har 
bestått av tre personliga intervjuer och en e-postintervju med 
sakkunniga inom undersökningsområdet. Dessa två metoder, vilka 
utgör undersökningens primärdata, har även kompletterats av 
remissvar från olika myndigheter och förbund, på förslagen i IAS-
utredningen (SOU 2003:71), vilka således utgör sekundärdata. 
Undersökningens empirikällor kan sammanfattas i nedanstående figur. 

                                                 
5 Läs mer om enkäten och intervjuerna i kapitel 2.3.2 och 2.3.3. 
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Figur 1. Sammanfattning av våra empiriska källor. 

 

2.3 Datainsamling 

I följande delkapitel beskrivs tillvägagångssättet vid insamlingen av 
undersökningens primärdata. Först beskrivs urvalsförfarandet och 
därefter klargörs de använda datainsamlingsmetoderna. 
   

2.3.1 Urvalsförfarande 

Målet med undersökningen har varit att skapa en bild av hur svenska 
noterade moderbolag (populationen) kommer att redovisa i sin 
årsredovisning från och med år 2005 och varför. Urvalsförfarandet i den 
kvantitativa delen inleddes genom att vi via Stockholmsbörsens 
”industry group”-lista tog fram en lista över noterade moderbolag. Enligt 
undersökningens avgränsningar så ströks de moderbolag som inte är 
svenska samt finansiella företag (exempelvis banker och 
försäkringsföretag). Kvar på listan återstod 215 företag 
(undersökningsenheter), som därmed utgör urvalsramen. 
 
Vid statistiska urval finns risken för täckningsfel i fall då inte 
urvalsramen och den verkliga populationen överensstämmer (Svenning, 
2000). Då urvalsramen, det vill säga ”industry group”-listan uppdateras 
regelbundet i förhållande till populationen, så ser vi inte att ett 
eventuellt täckningsfel ska kunna vara betydande i denna 
undersökning. Efter klargörandet av populationen och urvalsramen togs 
beslutet att genomföra en totalundersökning, vilket innebär att samtliga 
undersökningsenheter i urvalsramen studeras. Motivet för att 
genomföra en totalundersökning var att det var praktiskt genomförbart 
att undersöka samtliga undersökningsenheter med målsättningen att 
öka chanserna för en korrekt generalisering, eftersom risken för 
urvalsrelaterade fel i princip elimineras. 

Intervjuer med 
sakkunniga 

Enkätundersökning 
med noterade företag

Remissvar på 
IAS-utredningen 

Vår 
undersökning
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För att öka svarsfrekvensen i den kvantitativa undersökningen och 
fastställa att enkäten kom till rätt person inom företaget kontaktades 
företagen i förväg via e-post. Genom detta förfarande identifierades 
direkta e-postadresser till respondenter på 138 företag. De övriga, som 
inte svarade på kontaktbrevet, fick enkäten skickade till sig utan 
förvarning. I dessa fall tog vi själva reda på adressen till den person som 
uppfyllde våra krav på respondenten (ex. ekonomi- eller 
redovisningsansvarig) via företagens hemsidor och Bolagsfakta 
(www.bolagsfakta.se). I de få fall då någon direktadress inte gick att 
finna skickades enkäten till företagens allmänna e-postadress med 
hänvisning till ekonomi-/redovisningsansvarig inom företaget.  
 
Den kvalitativa delen av undersökningen hade som främsta syfte att 
möjliggöra en djupare analys av resultaten från den kvantitativa 
undersökningen. I dessa fall ansåg vi att andra kriterier än slumpen 
borde avgöra valet av respondenter, vilket bland annat överensstämmer 
med Svennings (2000) resonemang. Urvalsförfarande kan bäst 
beskrivas med det som Lekvall & Wahlbin (2001) benämner 
bedömningsurval. Tanken med ett sådant urval är att få vissa 
frågeställningar väl belysta, utan att vara intresserad av att dra 
statistiskt grundade slutsatser. Valet av respondenter skedde utifrån 
deras kompetens och arbetsområde. Efter sökningar på Internet och 
kontakter med olika personer inom det aktuella området föll valet på 
auktoriserade revisorn Sigvard Heurlin, även medlem i 
Redovisningsrådet och dess akutgrupp samt tidigare medlem i IASC 
samt Ulrika Lundström, verksam vid Redovisningsrådets kansli samt 
bland annat sekreterare i IAS-utredningen och ansvarig för 
Redovisningsrådets arbete med en rekommendation för noterade 
moderbolags årsredovisningar från och med år 2005. Valet föll även på 
Rolf Rundfelt, docent och ledamot av Redovisningsrådet, som ställde 
upp på en e-postintervju. Då kopplingen mellan beskattning och 
redovisning är en viktig del i undersökningen valde vi även att intervjua 
Jan Kellgren, universitetslektor vid Rätt- och rättsfilosofi vid Linköpings 
universitet, tillika en av grundarna till Nätverket för 
Redovisningsrättslig Forskning.  
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2.3.2 Enkätundersökning6 

Andersson (1985) tar upp två val som måste göras vid utformningen av 
frågor i en enkätundersökning. Det ena är valet mellan ytlighet och 
djuphet i frågorna, där vi valt att skapa en balans med både ytliga 
frågor, som exempelvis koncernstorlek, omsättning och valt regelverk 
samt djupare frågor som kopplingen mellan redovisning och 
beskattning och synen på IAS/IFRS-regelverket. Den andra faktorn är 
valet av struktureringsgrad gällande frågorna. Enkäten i denna 
undersökning är en semistrukturerad enkät, det vill säga en 
kombination av både öppna frågor, oftast i form av 
motiveringsmöjligheter, och bundna frågor. Motivet till det valet är 
framförallt att ge respondenten möjlighet att vidareutveckla och 
tydliggöra sina svar, vilket i sin tur möjliggör en djupare analys.  
 
Enkäten har testats på personer med kompetens inom området, för att 
på så sätt säkerställa att rätt formuleringar och begrepp används och 
därigenom minska risken för missuppfattningar. Den har även testats 
för att bli så självinstruerande som möjligt. 
 
Den webbaserade enkäten innehåller både nominal- och 
ordinalvariabler för frågorna med bundna svarsalternativ. 
Nominalvariabler är ej rangordningsbara, vilket ordinalvariabler 
däremot är (Bryman, 2002). Alternativet ”vet ej” har använts där det har 
varit relevant. Diskussion kring att använda detta alternativ pågår för 
tillfället i forskningsvärlden och vår linje stöds bland annat av 
Johannessen & Tufte (2003). 
 
Enkäten inleds med en beskrivning av syftet med enkäten samt hur 
svaren behandlas efter datainsamlingen. De första åtta frågorna är till 
för att ge oss bakgrundsinformation om respondenten och dess företag 
samt för att möjliggöra svarsuppföljning. Därefter följer frågor som är 
inriktade på moderbolagets val av redovisningsregelverk från och med 
år 2005 samt vilka faktorer som påverkat beslutet. Dessa frågor följs i 
sin tur av en inriktning mot kopplingen mellan redovisning och 
beskattning. Del 3 i enkäten behandlar IAS/IFRS-regelverket, 
implementering av regelverket samt internationell harmonisering inom 
redovisningen.  
 

                                                 
6 Enkäten återfinns i bilaga 1. 
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Enkäten är webbaserad och bygger på så kallad php-teknik. Den 
webbaserade varianten har valts för att underlätta så mycket som 
möjligt för respondenterna, vilka slipper proceduren med att spara 
enkätfilen och bifoga den i ett nytt elektroniskt brev. Tekniskt så 
fungerar vår enkät så att efter det att respondenten fyllt i svaren och 
tryckt på ”skicka”, så skickas svaren över som ett elektroniskt brev till 
oss. Som backup så sparas även svaren på en fil, som har stängts för 
utomstående att titta på, för att på så sätt säkra att svaren inte kommer 
i ”fel” händer.7  
 

2.3.3 Intervju8  

"Genom att ställa den rätta frågan kan journalister få reda på 
nästan vad de vill." 

(John Sawatsky i Häger, 2001, sid 3) 
 
Intervjuer innebär att ett antal respondenter utfrågas angående ett i 
förväg bestämt tema eller område. (Svenning, 2000) Vi valde att göra tre 
personliga intervjuer samt en e-postintervju, som komplement till 
enkätundersökningen, för att erhålla ett visst djup till den i övrigt 
relativt breda undersökningen. De personliga intervjuerna spelades in 
på bandspelare, skrevs ut och enligt önskemål skickades en 
sammanställning av intervjun samt använda citat tillbaka till 
respondenterna för godkännande. 
 
Det allra viktigaste för en lyckad intervju är att vara väl förberedd. 
 

"Senast jag kom oförberedd till en intervju var 1967. Det var så 
förfärligt. Jag glömmer det aldrig. Jag får fortfarande handsvett 
när jag tänker på det."  

(Jan Guillou i Häger, 2001, sid 84) 
 

När intervjuerna genomfördes hade enkätundersökningen redan 
genomförts och då vi arbetat med ämnet under en längre tid ansåg vi 
oss vara väl insatta i ämnet. Inför själva intervjun förberedes frågor 
grundade i såväl enkätsvaren som i den allmänna debatten om 
övergången till IAS/IFRS. Vi ansåg oss därmed vara väl förberedda inför 
intervjuerna. 
                                                 
7 I kapitel 2.4.1 beskrivs vårt bortfall i enkätundersökningen samt hur det har 
hanterats. 
8 Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. 



IAS/IFRS – ett regelverk för alla?                           Andersson och Thapper  
, 

- 16 - 

I inledningsfasen av en intervju bör känsliga frågor undvikas. Ju 
känsligare en fråga som du vill ställa är, desto längre "startsträcka", det 
vill säga en period då frågor ställs angående neutrala ämnen som både 
intervjuare och respondent är överens om, bör användas. Om intervjun 
inleds med en känslig fråga är risken överhängande att respondenten 
blir misstänksam och går in i en försvarsposition. (Häger, 2001) 
Intervjuerna inleddes därmed med att respondenterna fick berätta om 
sin bakgrund och utbildning, ett område som förhoppningsvis inte 
uppfattas som känsligt.  
 
Respondenten berättar vidare mindre ju mer slutna frågor som ställs. 
Intervjuaren kan då lätt hamna i en dominerande ställning och 
intervjutekniken mer likna ett förhör än ett samtal. (Häger, 2001) Under 
intervjuns gång användes relativt öppna frågor, för att undvika denna 
förhörsliknande intervjuteknik och för att inte få alltför slutna och 
kortfattade svar.  
 
Det är vid intervjuer viktigt med en hög grad av flexibilitet, exempelvis 
att intervjuaren är beredd på att kasta om ordningen på ämnena om 
respondenten ändrar riktning på intervjun. (Svenning, 2000) Vi 
ansträngde oss för att uppnå flexibilitet i ordningsföljden på våra frågor, 
för att kunna ge respondenterna möjligheten att utveckla svaret på en 
fråga i en ny riktning.  
 
Häger (2001) anser att världens bästa fråga är hur då? Han anser vidare 
att världens näst bästa fråga är att inte fråga alls. Han menar att de 
bästa svaren kan fås genom att intervjuaren är tyst några extra 
sekunder. Då människor ofta känner ett behov av att säga något om en 
tystnad blir alltför lång är det troligt att en respondent försöker hitta 
något att fylla denna tystnad med. Den information som då ges kan 
vara mindre planerad och inte lika försiktigt uttalad, vilket kan vara 
mycket värdefull information för intervjuaren. Vi har försökt att 
”kontrollera” oss själva till att inte direkt fylla den tystnad som ibland 
kan uppstå, utan låtit respondenterna fylla denna med egna tankar. 
Det bör dock tilläggas att detta är en konst som kräver träning. 
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2.4 Dataanalys 

Data från en kvantitativ respektive kvalitativ undersökning behandlas 
som nämnts tidigare på olika sätt. Nedan beskrivs de metoder för 
analys av data som är aktuella för vår undersökning. Delkapitlet 
innefattar även en beskrivning av hur det bortfall som uppstod vid 
enkätundersökningen har analyserats och hanterats. 
 

2.4.1 Kvantitativ dataanalys 

Den kvantitativa dataanalysen består av univariat, bivariat och trivariat 
analys. Univariat analys innebär att variablerna analyseras var och en 
för sig, bivariat analys innebär att samband mellan två variabler 
undersöks och trivariat analys behandlar samband mellan tre eller flera 
variabler. (Johannessen & Tufte, 2003) I denna undersökning har 
univariat och bivariat analys använts. 
 
Univariat analys åskådliggörs ofta i tabeller och figurer, bland annat i 
form av frekvensfördelningar. För att få reda på vad som är typiskt för 
en viss variabel beräknas exempelvis medelvärde, median eller typvärde 
och till det beskrivs spridningen och formen av fördelningen. (Edling & 
Hedström, 2003) Vilken beräkningsmetod som väljs är beroende av 
variabeltyp, det vill säga vilka värden variabeln kan anta. Vi har i 
enkäten använt nominal- och ordinalvariabler, vilket gör att 
procentberäkningar och medelvärden är de mest aktuella 
analysverktygen för vår del. (Johannessen & Tufte, 2003) För att med 
viss säkerhet kunna uttala sig om inom vilket intervall våra skattningar 
ligger beräknades konfidensintervall (t-test). Vi valde att använda oss av 
den vedertagna säherhetsnivån 95 % vid beräkningarna. Inom den 
bivariata dataanalysen användes vanliga analysverktyg som 
korstabeller och jämförelser mellan genomsnittsvärden. (Edling & 
Hedström, 2003). 
 
Dataanalysprogrammet MINITAB utnyttjades för att utföra 
beräkningarna9. Svaren från enkätundersökningen kodades först till 
siffror och matades sedan in i programmet för att utgöra underlag för 
beräkningarna. Den enda funktionen med kodning är att skapa 
bearbetningsbara data (Svenning, 2000). Vid de öppna frågor som vi 

                                                 
9  För ytterligare beskrivning och förklaring av matematiken bakom de statistiska 
beräkningarna hänvisar vi till bland annat Edling & Hedström (2003) och 
Johannessen & Tufte (2003). 



IAS/IFRS – ett regelverk för alla?                           Andersson och Thapper  
, 

- 18 - 

valde att koda grupperades och kodades svaren i efterhand. Kodningen 
genomfördes gemensamt, för att inte riskera att samma svar kodas på 
olika sätt beroende på individerna som utför arbetet.  
 
Då svar av någon anledning saknades valde vi att följa 
rekommendationen i Svenning (2000), som säger att svaren först ska 
försöka listas ut med hjälp av svaren på andra frågor. Därefter ska 
vetenskaplig klokhet följas innan beslut om bortfall måste tas. Det bör 
tilläggas att endast i enstaka fall då svar saknats har det kunnat 
identifieras ett högst sannolikt svar utifrån svaren på andra frågor. 
Kodningen har skett utifrån ett kodschema. Svaren på de inledande 
frågorna om antalet företag i koncernerna, antalet anställda och 
omsättning i koncernerna och moderbolagen valde vi att dela in i fyra 
lika stora grupper efter datainsamlingen, för att på så sätt gruppera 
företagen storleksmässigt. Att grupperna inte blev exakt lika stora beror 
på avrundningar.    
 
Insamlingen av svar från enkätundersökningen skedde under drygt tre 
veckors tid (19/3-12/4). Under den tiden skickades två påminnelser ut 
till de respondenter som inte besvarat enkäten. Totalt fick vi in 87 svar, 
vilket ger en svarsfrekvens på 40,5 procent. Här nedan presenteras 
effekterna av våra påminnelser, antalet företag som avböjt medverkan 
samt antalet företag som inte svarat alls: 
 

Svar efter första utskicket: 53 
Svar efter första påminnelsen: 17 
Svar efter andra påminnelsen: 17 
Avböjd medverkan: 43 
Inget svar alls: 85 
Totalt  215 

Tabell 1. Effekterna av våra påminnelser. 

 
Ju större bortfall desto större osäkerhet finns inkluderad i 
generaliseringen av resultaten. Denna osäkerhet kan minskas något 
genom att en bortfallsanalys genomförs, där de utvalda respondenterna, 
för vår del samtliga undersökningsenheter, jämförs med de som svarat. 
(Johannessen & Tufte, 2003). Detta gäller framförallt vid en 
urvalsundersökning, men vi ser inget hinder för att använda samma 
resonemang gällande en totalundersökning.  
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Två vanliga metoder för bortfallsanalyser är, enligt Dahmström (2000), 
strukturjämförelser och Hansen-Hurwitz metod. Vid 
strukturjämförelser undersöks hur strukturella variabler, exempelvis 
antalet anställda, fördelar sig mellan de som svarat och hela 
populationen. En nackdel med denna metod är att dessa variabler inte 
med säkerhet är kopplade till hur respondenterna svarar. I Hansen-
Hurwitz metod görs ett slumpmässigt urval bland de som inte svarat 
och dessa kontaktas med en insamlingsmetod som normalt ger högre 
svarsfrekvens än den som ursprungligen använts. Svaren från dessa 
respondenter jämförs sedan med svaren från de som svarade under 
undersökningstiden.  
 
På grund av tidsbrist så har vi inte kunnat genomföra en Hansen-
Hurwitz-analys, utan vi har genomfört en strukturjämförelse då de 
strukturella variablerna (antalet anställda och omsättning) i både 
koncerner och moderbolag för de som svarat och för hela populationen 
har jämförts. Värden för de som inte svarat har tagits fram via 
Affärsdatas företagsarkiv (www.ad.se) samt då värden saknats där, via 
de aktuella företagens årsredovisningar. Resultatet av bortfallsanalysen 
presenteras i följande tabell: 
 
 Anställda i 

koncern 
Anställda i 
moderbolag 

Omsättning i 
koncern 

Omsättning i 
moderbolag 

 Svar Pop. Svar Pop. Svar Pop. Svar Pop. 
1 24,1 28,8 26,2 19,4 25,3 28,4 24,1 15,8 
2 26,4 25,6 25,0 29,4 25,3 30,2 26,4 27,0 
3 24,1 23,3 25,0 20,9 25,3 25,6 25,3 25,6 
4 25,3 22,3 23,8 30,3 24,1 15,8 24,1 31,6 

Tabell 2. Resultatet av vår bortfallsanalys. Andelarna inom de olika  
storleksgrupperna (1-4), är angivna i procent, först för de som  

svarat (Svar) och därefter för hela populationen (Pop.). 

 
Som bortfallsanalysen visar så är de som svarat till stor del 
representativa för hela populationen sett till faktorn antalet anställda i 
koncernen. De övriga faktorerna vittnar däremot om en mer snedvriden 
svarsfördelning. Hela populationen består mer av större moderbolag, 
både sett till antalet anställda och omsättning, än de som svarat. Vad 
gäller koncernernas storlek så visar bortfallsanalysen tecken på att 
representanter från större koncerner har besvarat enkäten i högre grad 
än mindre koncerner, sett till dess omsättning. Vi anser det väldigt 
viktigt att läsaren har denna bortfallsanalys i åtanke när resultaten från 
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enkätundersökningen betraktas. I och med att vissa typer av 
moderbolag och koncerner är överrepresenterade i undersökningen 
finns risken att svaren är mer giltiga för dem än för hela populationen. 
 
Tidsfaktorn ses som den troligaste förklaringsfaktorn till bortfallet. 
Respondenterna är högt uppsatta personer med välfyllda kalendrar. 
Enkätutskicket sammanföll även med årsredovisningsarbetet, vilket 
bidragit till bortfall. Även om bortfallet är högt så anser vi oss kunna 
säga en hel del om populationen utifrån svaren från 
enkätundersökningen. Det råder i uppsatsen dock en försiktighet kring 
statistiska generaliseringar grundade på svar från 
enkätundersökningen.  
 
Som bortfall återfinns även ett partiellt bortfall på vissa frågor där 
respondenten inte fyllt i något svar. Störst är det partiella bortfallet på 
den öppna frågan om hur kopplingen mellan redovisning och 
beskattning bör vara utformad, där 39 svar saknas, och på frågan om 
beslutet gällande moderbolagens framtida redovisning hade blivit 
annorlunda vid en frikoppling mellan redovisning och beskattning, där 
29 svar saknas. Anledningen till detta är troligen att frågorna behandlar 
ett område som kräver ytterligare kompetens och eftertanke för att 
svara på. Ett mindre partiellt bortfall finns även på frågorna om 
önskvärda ändringar i IAS/IFRS-regelverket (nio svar saknas) och 
regelverkets omfattning (fem svar saknas). En analys av det partiella 
bortfallet jämfört med de strukturella variablerna visar på en jämn 
spridning bland de som utgör det partiella bortfallet, varvid vi inte kan 
säga att någon speciell grupp av företag eller koncerner har valt att inte 
besvara de aktuella frågorna. I övrigt är bortfallet marginellt i form av 
inget eller endast ett eller två saknade svar.  
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I enkäten angav respondenterna vilken befattning de hade. Svaren 
fördelade sig enligt nedan: 
 

Ekonomichef: 26 
Koncerncontroller/controller: 15 
Koncernredovisningschef: 14 
Redovisningsansvarig i moderbolaget: 12 
CFO (Chief Financial Officer): 10 
Ekonomidirektör: 6 
Chef för Investor Relations: 2 
Processansvarig, koncernredovisning: 1 
Projektansvarig: 1 
Totalt 87 

Tabell 3. Respondenternas befattningar. 

 
2.4.2 Kvalitativ dataanalys 

Speciellt för en kvalitativ analys är att forskaren med hjälp av ett 
relativt litet material försöker analysera sig djupt in i ett ämnes 
problematik. Kvalitativ analys är mer kopplad till analyserarnas 
verklighetsbild än vad den kvantitativa analysen är. Därmed blir 
forskningsprocessen en lång kedja av verklighetstolkningar som startar 
långt före forskningen ens var påtänkt. (Svenning, 2000). 
 
I samtliga fall då kvalitativa data har analyserats har undersökningens 
ansats varit att analysera meningsinnehållet i texterna för att skapa en 
bild av vad uttalandena innebär och betyder samt hur de relaterar till 
andra svar och faktorer. (Johannessen & Tufte, 2003) Vid analysarbetet 
har även referensramen och övrig empiri varit i åtanke för att på så sätt 
arbeta med analysen samtidigt som kodningen.  
 

2.5 Metodkritik 

Riskerna för felsteg vid samhällsvetenskaplig forskning är många. De 
flesta riskerna går dock att minimera. Nedan beskrivs riskerna i 
forskningen samt hur de har hanterats. Problemet med bortfall har 
redan diskuterat utförligt varvid det inte behandlas igen. 
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2.5.1 Validitet 

Med validitet menas en undersöknings förmåga att mäta det som 
undersökningen avser att mäta. Begreppet validitet brukar delas in i 
inre respektive yttre validitet, där inre validitet även kallas för logisk 
validitet och yttre validitet kallas för teoretisk validitet. Inre validitet 
behandlar kopplingen mellan teori och empiri i det aktuella projektet 
och innebär till exempel att rätt grupp av människor besvarar 
utskickade enkäter eller att enkäter inte används där intervjuer är det 
mest lämpliga mätinstrumentet att använda. Om inre validitet på detta 
sätt behandlar projektet och dess ingående delar behandlar yttre 
validitet istället projektet som en helhet i ett vidare sammanhang. Yttre 
validitet handlar således om möjligheten att generalisera, från ett givet 
urval till en hel population alternativt från en enskild undersökning till 
en allmän teori. (Svenning, 2000) 
 
Med denna undersökning avses att mäta huruvida noterade moderbolag 
i sin årsredovisning kommer att övergå till IAS/IFRS: s 
redovisningsprinciper senast år 2005. I och med att vi använder oss av 
en standardiserad enkät till alla respondenter, i vilken inte ges något 
större utrymme för otydliga och misstolkningsbara svar, får validiteten 
här anses vara hög. Anledningen till detta är att de öppna frågorna i de 
flesta fallen endast är motiveringsmöjligheter till tidigare angivna svar. 
Gällande den inre validiteten kan här finnas en viss risk att inte ”rätt” 
personer svarat på enkäten. Då enkäten har distribuerats via e-post, 
kan vi inte garantera vem som har fyllt i enkäten. Dock så har 
befattning i koncernen fyllts i i enkäten, vilket borde motverka den 
tidigare nämnda risken. Vi har då haft möjligheten att avlägsna de svar 
som inte fyllts i av behörig person. När det gäller den yttre validiteten 
ses inga problem med att kunna generalisera vår enskilda 
undersökning, eftersom enkäten skickats till hela populationen och 
därmed inte till ett urval av respondenter. Att vi sedan inte fått svar från 
alla tillfrågade torde inte påverka nämnvärt, då detta är kopplat till 
bortfall snarare än urval. 
 

2.5.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas en undersöknings tillförlitlighet och dess förmåga 
att stå emot tillfälliga påverkningar från omgivningen. Om två 
undersökningar genomförs med samma syfte och samma metoder inom 
en oförändrad population skall resultaten, för att uppnå hög reliabilitet, 
bli desamma. Om resultaten skiljer sig åt kan detta ha orsakats av 
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exempelvis felaktiga stickprov eller tolkningsproblem. Reliabilitet berör 
således måtts och mätningars pålitlighet och följdriktighet. (Bryman, 
2002 och Svenning, 2002)  
 

”Vi ska också vara medvetna om att även om reliabilitet och 
validitet i analytisk bemärkelse går att skilja åt, är de också 
relaterade genom att validitet förutsätter reliabilitet. Det innebär 
att om en mätning inte är reliabel kan den inte heller vara valid.”  

(Bryman, 2002, sid 90) 
 
Skulle denna undersökning erhålla samma resultat om den 
genomfördes ytterligare en gång, på likartat sätt? Förmodligen skulle 
resultatet bli ungefär likartat, men då många av svaren belyser 
respondenternas värderingar finns ingen garanti för detta, vilket skulle 
kunna sänka reliabiliteten något. Även motiveringarna tillhörande 
några av frågorna torde bli desamma som vid vår undersökning, då det 
här rör sig om områden som större delen av respondentgruppen är 
relativt väl insatt i. De som inte har en stark åsikt i någon av frågorna 
har inte heller lämnat någon motivering till varför hon/han svarat som 
hon/han gjort. En aspekt som kan sänka reliabiliteten är dock den att 
undersökningen är kopplad till respondenter med en viss befattning, 
inte till respondenterna personligen. Således kan någon som innehade 
befattningen när vår undersökning genomfördes ha ersatts vid den 
tidpunkt som nästa undersökning genomförs. Åsikterna som 
framkommer i den undersökningen skulle då kunna skilja sig markant 
från de åsikter som presenteras i denna undersökning. Detta är dock 
inte en situation som vi kan påverka. 
 

2.5.3 Forskningsprocessen 

Problemet med enkäter är framförallt dess låga flexibilitet, vilket bland 
annat visar sig i avsaknaden av möjligheten till uppföljningsfrågor eller 
förklaringar. Frågan gällande hur stor vikt direktiv från koncernnivå 
haft vid beslutet om moderbolagets framtida redovisning kan vi inte dra 
några slutsatser av, då den inte tolkats av respondenterna som 
förutsatt. Många företag har påpekat att det inte finns någon klar 
skillnad mellan moderbolags- och koncernnivå. Även kostnadsfrågan 
gällande beslutet har misstolkats i vissa fall, då några företag inte 
ansett att de har något val gällande moderbolagets redovisning på 
grund av IAS-förordningen, vilket inte stämmer då denna bara 
behandlar koncernredovisningen. I övrigt har det inte märkts några 
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större problem med enkäten, förutom att vissa respondenter besvarat 
frågorna gällande implementering trots att de enligt instruktionerna 
inte borde ha gjort det. Dessa frågor är inte direkt kopplade till 
undersökningens syfte utan endast av informativ karaktär, varvid de 
inte är inblandade i analysen. 
 
Det främsta syftet med den kvalitativa undersökningen har varit att ge 
en fördjupad kunskap inom den aktuella redovisnings- och 
beskattningsdebatten, men vi har hela tiden försökt att ha 
referenslitteraturen och egna åsikter i åtanke under arbetet, för att 
minska risken för kronvittnessyndromet, det vill säga att för stor vikt 
läggs vid de intervjuades åsikter (Svenning, 2000). I valet av 
respondenter för intervjuerna har vi utgått från att belysa problemen 
både från ett redovisningsmässigt och från ett juridiskt perspektiv. 
Genom ett frågeformulär har intervjuerna fokuserats på valda områden 
för att minska risken för att intervjuarna styr från undersökningens 
syfte. Precis som vid en kvantitativ undersökning finns risken för 
feltolkning. För att hantera denna risk var strategin att fråga tills vi var 
helt på det klara med vad respondenten menade med sitt uttalande.  
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3. Normgivare 
Redovisningsrådet är normgivare för noterade 
företag i Sverige. Under de senaste åren har 
Redovisningsrådets rekommendationer utgått 
från IASB: s standards (IAS/IFRS) och från 
och med år 2005 kommer noterade företags 
koncernredovisning i Sverige att upprättas 
enligt IAS/IFRS, vilket EU har beslutat. Här 
beskrivs kortfattat organisationerna med 
fokus på dess bakgrund, organisation och 
arbete. 
 

3.1 Redovisningsrådet 

”Föreningen för utvecklande av god redovisningssed har till syfte att 
främja utvecklingen av god redovisningssed genom att verka för en 
enhetlig redovisning, utformad med utgångspunkt i ett 
aktiemarknadsperspektiv och i samklang med den internationella 
utvecklingen inom området.” (www.redovisningsrådet.se, 040225) 
Föreningen verkar genom Redovisningsrådet och Redovisningsrådets 
Akutgrupp.  
 
Föreningen för utvecklande av god redovisningssed bildades 1998 och 
övertog då ansvaret för redovisningens utveckling från Stiftelsen för 
utvecklande av god redovisningssed. Stiftelsen var ett organ där 
Bokföringsnämnden, Föreningen Auktoriserade Revisorer och Sveriges 
Industriförbund under nio år samarbetade i vad som kommit att bli 
starten för Redovisningsrådet. Anledningen till att stiftelsen bildades 
var ett försök att undvika en alltför splittrad normgivning. 
 
Redovisningsrådet utformar sina rekommendationer med utgångspunkt 
i IASB: s rekommendationer, IAS/IFRS. Anledningen till detta är att 
många svenska företag, små som stora, idag agerar på en internationell 
marknad. Härmed krävs en anpassning av de svenska 
redovisningsreglerna i dessa företag, för att redovisningen skall vara lätt 
att förstå även för utländska investerare. IASB arbetar just med att 
försöka harmonisera olika redovisningsregler, varvid det är lämpligt för 
Redovisningsrådet att eftersträva likhet mellan de båda organens 
rekommendationer. 
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Att Redovisningsrådets rekommendationer har uppnått en god 
acceptans är Stockholmsbörsen ett bevis på. Enligt noteringsavtalet 
som företagen tecknar med Stockholms Fondbörs kan de nämligen inte 
”utan särskild motivering avvika från Redovisningsrådets 
rekommendationer”. 
 
Ett komplement till Redovisningsrådet är Redovisningsrådets 
Akutgrupp. Denna akutgrupp har till sin uppgift att besvara generella 
frågor av allmänt intresse och som gäller antingen tolkning av 
rekommendationer eller redovisningsområden som inte berörs i någon 
nuvarande rekommendation eller någon rekommendation som är under 
framtagning. Exempelvis har området gällande redovisning av 
orealiserad förlust hänförlig till personaloptionsprogram som 
ansvarsförbindelse utretts.  
 
I april 2003 bildades en panel för övervakning av finansiell rapportering. 
Syftet med att bilda denna panel var, och är fortfarande, att "skydda 
investerarna och upprätta allmänhetens förtroende för 
kapitalmarknaderna", vilket förmodligen inte är helt opåkallat efter den 
senaste tidens stora redovisningsskandaler. Panelen övervakar att 
noterade svenska aktiebolags finansiella rapportering upprättas i 
enlighet med lag och god sed för aktiemarknadsbolag. Panelen 
offentliggör sina bedömningar på Redovisningsrådets hemsida och 
överlämnar ett beslut till aktuell börs. (www.redovisningsradet.se, 
040225) 
 

3.2 International Accounting Standards 

Board (IASB) 

International Accounting Standards Board (IASB) är en självständig och 
privatfinansierad organisation med säte i London, som arbetar med att 
skapa internationella redovisningsstandarders. Organisationen består 
av 14 medlemmar med varierande bakgrund från nio olika länder. 
Målsättningen är att de standards som IASB publicerar ska vara av hög 
kvalitet, förståeliga och uppfylla kraven på transparens och 
jämförbarhet ur ett globalt perspektiv. IASB samarbetar med nationella 
normgivare som ett led i harmoniseringsarbetet. 
 
Organisationens grundstomme bildades i juni år 1973 under namnet 
International Accounting Standards Committee (IASC) efter en 
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överenskommelse mellan redovisningsorgan i Australien, Kanada, 
Frankrike, Tyskland, Japan, Mexico, Nederländerna, Storbritannien, 
Irland samt USA. År 1981 förenades IASC med International Federation 
of Accountants (IFAC) och IASC tog över alla uppgifter att skapa 
internationella standards och styra diskussionen gällande 
internationella redovisningsfrågor. (www.iasb.org, 040405)  
 
IASC konstaterade 1997 att organisationen behövde omorganiseras för 
att kunna bibehålla arbetet med standards av hög kvalitet, framförallt 
så krävdes mer resurser i form av heltidsanställd personal 
(www.iasplus.com, 040516). 1 januari 2001 avslutades ett 
omstrukturerings- och strategiarbete inom IASC med att IASB bildades. 
Därefter har EU, via IAS-förordningen, ställt krav på att alla noterade 
företag inom unionen ska upprätta sina koncernredovisningar enligt 
IASB: s standards. EU har även via redovisningsdirektiven, som 
medlemsstaterna implementerar i sin nationella lagstiftning, anpassat 
medlemsstaternas redovisning till IAS/IFRS. (www.iasb.org, 040405) 
 
IASB är strukturerat enligt figuren nedan. Organisationen styrs av en 
icke vinstdrivande styrelse (IASC Foundation) som består av 19 
styrelsemedlemmar. IASB är även sammankopplat med Standard 
Advisory Council (SAC), som fungerar som ett forum för organisationer 
och individer med intresse för internationell redovisning, samt 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), 
som har som främsta uppgift att arbeta med frågor som ligger utanför 
IAS/IFRS-reglernas tillämpningsområde: 
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Figur 2. Schema över IASB: s nuvarande organisation 
(http://www.iasb.org/about/structure.asp, 040405) 

 
I samband med bildandet av IASB togs även beslut om att de standards 
organisationen utfärdar ska gå under namnet International Financial 
Reporting Standards (IFRS). IASB övertog samtliga International 
Accounting Standards (IAS) som IASC hade utarbetat. 
Rekommendationerna grundar sig i det ramverk (IASB: s Framework for 
the Preperation and Presentation of Financial Statements) som 
organisationen har skapat för redovisningen. Ramverket är utformat 
efter en överenskommelse mellan IASC och IOSCO (International 
Organization Of Securities Commission). (www.iasb.org, 040405) 
 

3.3 Förhållandet mellan IASB och EU 

Den harmonisering av redovisningsregler som eftersträvats inom EU 
lyckades endast delvis uppnås genom EG: s redovisningsdirektiv. 
Direktiven implementerades av flertalet medlemsländer, men 
gemenskapen insåg att detta inte var tillräckligt och att 
harmoniseringsarbetet måste fortgå. Det ansågs dock vara en alltför 
tungrodd och tidskrävande process att utforma nya direktiv alternativt 
genomföra en djupgående omarbetning av de redan existerande 

International Accounting 
Standards Committee 

Foundation 
(19 Trustees)

 

International 
Accounting  

Standards Board 
(14 Board Members) 

International 
Financial Reporting 

Interpretations 
Committee (12) 

Director of  
Technical 
Activities 

and technical staff 

Director of 
Operations 

and non-technical 

Standards Advisory 
Council

Advisory 
Committees

National 
standard 
setters 

and other 
interested 

parties 

Key 
Appoints 
Reports to 
Membership links 
Advises 



IAS/IFRS – ett regelverk för alla?                           Andersson och Thapper  
, 

- 29 - 

direktiven. En ny arbetsform eftersträvades således och förslaget att 
bilda ett eget organ, vars uppgift skulle vara att utarbeta 
kompletterande normgivning till direktiven, diskuterades. Företrädare 
för Europeiska Kommissionen var mycket tveksamma till IASC (nu 
IASB) eftersom kommissionen som ett, i princip, överstatligt organ 
därmed skulle nödgas stödja standards utformade av ett privat organ. 
Inte heller någon av de europeiska staterna stod bakom IASC. Mot 
dessa åsikter framhölls då, av företrädare för de europeiska 
revisorsorganisationerna och för IASC, argumentet att det inte skulle 
vara vare sig logiskt eller ekonomiskt försvarbart att konstruera en 
särskild bok med EU-redovisningsnormer. Istället ansågs det att EU 
borde ställa sig bakom och stödja IAS-reglerna.  
 
I november 1995 meddelade kommissionen att de skulle stödja de regler 
som IASC utfärdar. Anledningen till denna förändrade inställning var 
att kravet på harmonisering av redovisningsregler ökade, inte minst i 
och med planerna på en monetär union. Även hotet om prestigeförlust 
för Europa och kommissionen om US GAAP skulle bli den 
internationellt gängse regelboken bidrog till det ökade stödet av IASC. 
Kommissionens stödjande av IASC kan därmed till stor del förklaras 
”politiskt” och kommissionen reagerar således på alla tecken och 
signaler som tyder på att IASC ger efter för amerikanska intressen. 
(Jönsson Lundmark, 1999) 
 
Kommissionen får enligt IAS-förordningen endast anta IAS/IFRS-regler 
som inte strider mot de principer som fastställts i de fjärde och sjunde 
bolagsdirektiven. Direktiven anger att redovisningen ska ge en 
rättvisande bild, bidra till det europeiska gemensamma bästa och 
uppfylla kraven på begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. Till sin hjälp har kommissionen en redovisningsteknisk 
kommitté kallas EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group). Förslagen från kommissionen ska presenteras för en 
föreskrivande kommitté för redovisningsfrågor, ARC (Accounting 
Regulatory Committee), som består av företrädare för medlemsländerna. 
Har ARC inget att invända mot förslaget kan kommissionen fatta beslut, 
men om ARC sätter sig emot förslaget kallas rådet in för att ta beslut i 
frågan. (SOU 2003:71) 
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4. Referensram 
Referensramens syfte är att ge analysen 
styrka och ge läsaren möjlighet att få en klar 
bild av det ämnesområde som behandlas. Vi 
har i referensramen valt att främst beskriva 
skillnader mellan nationell redovisning och 
IAS/IFRS, harmonisering inom redovisningen, 
kopplingen mellan koncern- och 
årsredovisning, årsredovisningens syfte, krav 
och betydelse samt kopplingen mellan 
redovisning och beskattning. 
  

4.1 Harmonisering och standardisering 

En av många definitioner av begreppet harmonisering inom 
redovisningsområdet ges av Roberts et al (1998): 

 
”Harmonisation is a process by witch accounting moves away 
from total diversity of practice. The end result is the state of 
harmony where all participants in the process cluster around one 
of the available methods of accounting, or around a limited 
number of very closely related methods.” 

 (Roberts et al, 1998, sid 116) 
 

En annan definition av begreppet ges av Haskins et al (2000): 
 
”Harmonization is the process of bringing international accounting 
standards into some sort of agreement so that the financial 
statements from different countries are prepared according to a 
common set of principles of measurement and disclosure.” 

(Haskins et al, 2000, sid 20f) 
 

Arthur R. Wyatt ser fem huvudorsaker till varför harmonisering inom 
redovisningsområdet har blivit ett allt intressantare område sedan 
början av 1990-talet (Choi, 1997, sid 10:2ff): 
 

 Utveckling inom teknologi och kommunikation har ökat 
möjligheterna för gränsöverskridande handel och finansiering, 
vilket i sin tur har lett till ökad konkurrens på den internationella 
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kapitalmarknaden. En ökad konkurrens ställer krav på ökad 
jämförbarhet. 

 Utvecklingen av det europeiska ekonomiska samarbetet har 
bidragit till skapande av ett europeiskt samarbete i form av 
Europeiska Unionen. Mellan medlemsländerna i EU är barriärer 
borttagna och standardisering av homogena produkter har 
stimulerat den europeiska marknaden. 

 IOSCO: s initiativ för att uppnå ökad synlighet och jämförbarhet 
har också bidragit till ett ökat intresse för 
redovisningsharmonisering. Organisationen arbetar för att 
minska antalet alternativ när det gäller redovisningsstandards, 
för att på så sätt skapa större säkerhet vid finansiella analyser. 
IOSCO ställde 1995 flertalet krav på IASC: s arbete för att senare 
ställa krav på sina medlemmar att tillämpa IASC: s standards. 14 
november samma år tog även EU-kommissionen ett beslut om 
samarbete med IOSCO och IASC (europa.eu.int, 040315). År 2000 
ställde IOSCO sitt krav på medlemmarna. 

 Utvecklingen i Östeuropa, med en övergång från statligt till 
privat ägda företag, ställer nya krav på redovisningen och 
relationen till andra länder. Detta har lett till ett ökat intresse för 
internationella redovisningsregler, bland annat då många 
östeuropeiska företag har ingått joint venture-avtal med 
västeuropeiska företag. 

 Den gränsöverskridande handelsaktiviteten har ökat till följd 
av de reducerade handelsbarriärerna. Därigenom har kravet på 
internationell förståelse ökat. 

 
Den främsta fördelen med harmonisering inom redovisningsområdet är 
en ökad jämförbarhet. Detta leder i sin tur till färre missförstånd och 
ökad tilltro till finansiella rapporter för bland annat investerare och 
analytiker. Rapporter baserade på andra principer än de allmänt 
accepterade riskerar att minska i värde. (Epstein & Mirza, 2003).  
 
Epstein & Mirza ser även fördelar i att den internationella marknaden 
öppnas ytterligare, då denna marknad är den största 
utvecklingsmöjligheten för många företag. Fördelarna för 
multinationella företag utkristalliseras även i form av ökad enhetlighet i 
form av krav på olika resultatrapporter för olika ändamål. Författarna 
ger ett exempel på ett företag i Saudiarabien, vars moderbolag är 
engelskt och som i sin tur är noterat vid New York-börsen. Detta företag 
måste för tillfället upprätta tre olika redovisningar, dels enligt de lokala 
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reglerna i Saudiarabien, dels enligt engelska regler till 
koncernredovisningen och dels för att uppfylla de krav som följer med 
New York-börsens noteringsavtal. Ett harmoniserat system kommer 
enligt Epstein & Mirza att leda till lägre kostnader för både redovisning 
och revision. (Epstein & Mirza, 2003) Wyatt ser fördelar med 
harmonisering främst för multinationella företag, men även för företag i 
mindre utvecklade länder. Dessa länder har ingen egen möjlighet att 
skapa standards varvid utnyttjandet av ett redan accepterat regelverk i 
form av IAS/IFRS innebär stora fördelar. (Choi, 1997) 
 
Nu är det dock inte så att det bara finns fördelar med harmonisering 
inom redovisningsområdet. Det främsta argumentet från 
harmoniseringsmotståndarna är att harmonisering inte är möjligt att 
genomföra, på grund av att orsakerna till de nationella skillnaderna är 
för många, för stora och för komplicerade för att övervinna. Ett annat 
problem med harmonisering är att olika företag har olika behov. Det är 
exempelvis svårt att kombinera multinationella företags behov med 
behovet hos små inhemska företag i utvecklingsländer. Även svårigheter 
att koordinera en så stor omställning med så många parter inblandande 
ses som ett problem. Oppositionen framför även det allmänna 
motståndet till förändringar som oftast råder i samhället som ett hinder 
som harmoniseringsförespråkarna måste övervinna. Med ett 
någorlunda fungerande inarbetat system är det stor risk att aktörerna 
blir komfortabla och negativa till förändringar. (Choi, 1997) 
 
När det pratas om harmonisering kommer ofta begreppet 
standardisering på tal. Roberts et al (1996) definierar standardisering 
inom redovisningen som en process där alla parter går med på att följa 
samma eller väldigt lika redovisningsprinciper. Målet med 
standardisering är i princip fullständig enhetlighet. Harmonisering kan 
ses som en mer liberal variant av steget från total olikhet till ett mål 
som inte är fullständig enhetlighet och jämförbarhet utan så små 
skillnader som möjligt. Även Radebaugh & Gray (1997) ser 
harmonisering som en mer flexibel process än standardisering.  
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4.2 Nationella skillnader i redovisning 

Harmoniseringsprocessen försvåras av olika nationella faktorer som 
påverkar den nationella redovisningen åt olika håll. Genom åren har 
förklaringarna till denna spridning varit många.  
 
Olika syften med den finansiella rapporteringen är, enligt Nobes (1998), 
den viktigaste förklaringsfaktorn till varför nationella skillnader 
uppstår. Han anser vidare att ovanstående faktor tillsammans med arv 
från kolonialtid kan gruppera länders redovisning. (Nobes, 1998) Nobes 
klassificerar redovisningen i två inriktningar, den anglosaxiska (strong 
equity) och den kontinentaleuropeiska (weak equity). Den förstnämnda, 
som främst kopplas ihop med USA, Storbritannien, och Australien, 
genomsyras av en kapitalmarknadssyn vilket leder till en 
externredovisning som är inriktad mot finansiärintressen i form av 
ägare. En rättvisande bild (true and fair view) av verksamheten ges 
företräde framför lagen, om dessa ej går att kombinera. Den 
kontinentaleuropeiska redovisningen däremot baseras på ett tankesätt 
där kreditgivare, exempelvis banker, sätts i fokus och försiktighet är 
den viktigaste principen. Redovisningen bygger främst på statliga 
regleringar, vilket sätter en rättvisande bild i andra hand. Exempel på 
länder med en kontinentaleuropeisk redovisningsinriktning i grunden 
är framförallt Tyskland, Italien och Frankrike. (Nobes & Parker, 1998). 
 
Vart befinner sig då Sverige i Nobes klassificering? Tillsammans med 
övriga Norden så återfinns vi i den kontinentaleuropeiska inriktningen. 
(Nobes & Parker, 1998). Det bör dock tilläggas att den anglosaxiska och 
den kontinentaleuropeiska synen är ytterligheter på en axel där 
spridningen av länderna är stor även inom respektive inriktning. 
Sverige har successivt via IAS-anpassningen i Redovisningsrådets 
rekommendationer närmat sig den anglosaxiska traditionen, då 
IAS/IFRS-reglerna grundar sig, precis som UK GAAP och US GAAP, i 
den anglosaxiska redovisningen (Nobes & Parker, 1998). I ”Svensk kod 
för bolagsstyrning” placeras Sverige för närvarande mellan den 
kontinentaleuropeiska och den anglosaxiska modellen. Kodgruppen 
baserar sin klassificering på främst tre faktorer; ägarstruktur, 
förekomst av upphandlingserbjudanden på aktiemarknaden (så kallade 
takeover-erbjudanden) och bolagens ledningsorganisation. Vad gäller 
ägarstrukturen så är den svenska strukturen mest lik den 
kontinentaleuropeiska modellen, då de flesta börsbolagen har 
kontrollerande ägare. Den anglosaxiska modellen dominerar dock i form 
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av en mycket aktiv svensk aktiemarknad där takeover-aktiviteten är 
relativt hög. Den slutliga faktorn, bolagens ledningsorganisation, kan 
bäst hänföras till den anglosaxiska modellen, med en monistisk 
ledningsorganisation, det vill säga med endast ett ledningsorgan 
(bolagsstämman) i bolaget. (SOU 2004:46) 
 
Elliot och Elliot ger också exempel på faktorer som ligger bakom de 
nationella skillnaderna. De två fokuserar främst på de juridiska 
systemen, dels det engelska och amerikanska systemet (common law) 
samt den romerska rätten (codified law). Det senare systemet är 
betydligt mer detaljerat och stelt än det förstnämnda, vilket påverkar 
utvecklingen av redovisningen. (Erdman et al, 2003) Nobes & Parker 
(1998) kommer fram till samma uppdelning, men kallar inriktningarna 
för legalistisk (romersk rätt) och icke-legalistisk (common law). 
 
Andra faktorer som Elliot och Elliot tar upp är skillnader i finansiering 
av företag (eget kapital eller lån), kopplingen mellan redovisning och 
beskattning, influenser och status sett till redovisningsprofessionen, 
kopplingen mellan akademisk och professionell utbildning inom 
redovisningen, historia (exempelvis redovisningsskandaler) och språk 
(översättningsproblem). (Erdman et al, 2003) 
 

4.3 Skillnader mellan IAS/IFRS och 

svensk redovisningslagstiftning10 

Innan det kan avgöras om IAS/IFRS är ett lämpligt regelverk för 
svenska noterade moderbolags årsredovisningar och för icke-noterade 
företags koncern- eller årsredovisningar bör de skillnader som finns 
mellan IAS/IFRS och den svenska redovisningslagstiftningen noga 
beaktas. Dessa skillnader har sitt ursprung i att IAS/IFRS har en 
annan utgångspunkt än den svenska redovisningslagstiftningen. Då 
den svenska redovisningslagstiftningen har som syfte att tillgodose alla 
intressenters behov av information, såväl andra ägares, investerares, 
anställdas, borgenärers, leverantörers, kunders och fiskala 
myndigheters behov, har IAS/IFRS som sitt syfte att tillgodose det 
internationella näringslivets behov. IAS/IFRS tillgodoser därmed främst 
det behov av information som ägare och andra investerare har och tar ej 

                                                 
10 För en mer detaljerad beskrivning av de viktigaste skillnaderna se bilaga 4. 
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hänsyn till borgenärsskydd, vinstutdelning och beskattning. (SOU 
2003:71) 
 
En viktig förändring som en övergång till IAS/IFRS kommer att medföra 
är att värderingen av tillgångar kommer att ske till verkligt värde. Detta 
är visserligen inte en fullständig nyhet för de svenska företagen då 
möjligheten till en sådan värdering tidigare funnits genom lägsta 
värdets princip, då det verkliga värdet ska väljas om detta är lägre än 
anskaffningsvärdet. Det kommer dock att bli vanligare med värdering 
till verkligt värde i och med IAS/IFRS än med värdering till historiska 
anskaffningsvärden, som är dagens dominerande värderingsmetod i 
”svensk” redovisning. (SOU 2003:71) Således frångås den svenska 
försiktighetsprincipen. Förändringen förväntas medföra störst påverkan 
för företagen vad gäller värdering av finansiella instrument.  
 
Ytterligare en stor förändring övergången kommer att medföra är det 
ökade kravet på tilläggsupplysningar, jämfört med kravet i 
Årsredovisningslagen. (Axelman et al, 2003). Vid en direkt tillämpning 
av IAS/IFRS måste företagen förutom de digra upplysningskraven i 
IAS/IFRS fortfarande även lämna information enligt vissa delar av 
Årsredovisningslagen. Den informationen behandlar bland annat 
taxeringsvärden, uppdelning av eget kapital i bundet och fritt eget 
kapital, medelantal anställda, könsfördelning i ledande befattningar, 
pensionskostnader, förvaltningsberättelse och lån, löner, ersättningar 
och avgångsvederlag till styrelse, VD och motsvarande, i flera fall både 
till tidigare och nuvarande representanter. Vid tillämpning i juridisk 
person tillkommer bland annat även krav på information om samtliga 
dotter- och intresseföretag samt sjukfrånvaro. (Buisman & Törning, 
2004). 
 

4.4 Årsredovisningens betydelse, syfte  

och krav 

I Gröjer (1997) definieras begreppet extern redovisning på följande sätt: 
 
”Med extern redovisning avses en sammanfattande bild av en 
organisations affärer med omgivningen”  

(Gröjer, 1997, sid 22) 
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Externredovisningen har som uppgift och syfte att ligga till grund för 
ekonomiska beslut utanför företaget, kontrollera om företaget följer sina 
riktlinjer och mål för verksamheten samt ge information om huruvida 
bilderna av effekterna av företagets verksamhet är förskönade eller 
förfalskade. Redovisningens främsta syfte är att skapa tillit och 
förtroende i relationen med intressenter, exempelvis ägare, kreditgivare, 
leverantörer, kunder, anställda, statliga och kommunala myndigheter 
samt samhället och allmänheten (Knutsson, 1996) 
 
För att möjliggöra skapandet av tillit och förtroende ställs krav på 
redovisningens utformning. Kraven på redovisningen är en avvägning av 
alla intressenters olika önskemål. De fyra huvudkraven på 
redovisningen är: (Knutsson, 1996, sid 36f) 
 

 Begriplighet – användare med en viss kunskap om affärer, 
ekonomi och redovisning ska kunna förstå innehållet i 
redovisningen.  

 Relevans – redovisningen ska vara utformad för att kunna ligga 
till grund för uppföljning och utvärdering samt bedömning av 
framtiden. I relevanskravet ingår även ett krav på väsentlighet, 
vilket gäller valet av vilken redovisningsinformation som 
presenteras. Den måste ha betydelse för bedömning eller beslut. 

 Tillförlitlighet – redovisningen ska beskriva verkligheten samt 
vara verifierbar och neutral samt fullständigt upprättad, med 
försiktighet som grundläggande princip. 

 Jämförbarhet – presenterad information ska kunna jämföras, 
dels med tidigare information i företaget, dels med andra företags 
information, både inhemsk och utländsk. Jämförbarhet ställer 
även krav på konsekvens, det vill säga att samma metoder och 
begrepp används över tiden, för att underlätta arbetet med att 
finna och förklara olika rapporters likheter och olikheter. 

 
Årsredovisningen har, enligt Gröjer (1997), som ett syfte att tillgodose 
långivarnas, kreditgivarnas och aktieägarnas informationsbehov. Vilken 
betydelse har då årsredovisningen för dessa intressentgrupper? För 
långivare, exempelvis banker, som är intresserade av risken av att låna 
ut pengar, är säkerheterna viktigare än företagens ekonomiska ställning 
och resultat. Då inte säkerheterna räcker till får årsredovisningens 
innehåll och förtroendet för företagsledningen den största betydelsen. 
Problemet med årsredovisningen för långivarna är att informationen 
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oftast är inaktuell, vilket gör aktuella data, som delårsrapporter, och 
kommande budgetar mer intressanta. 
 
Kreditgivarna, leverantörer av tjänster och varor på kredit, har ungefär 
samma behov som långivarna och även här är årsredovisningens 
inaktualitet ett problem. Undersökningar visar att aktiepriset inte 
påverkas markant av årsredovisningarnas publiceringar samt att 
omsättningen av aktier ökar i samband med årsredovisningen. 
Avsaknaden av prispåverkan förklaras oftast med att informationen i 
årsredovisningarna redan är känd och omsättningsökningen tolkas som 
att aktieägarna får en klarare bild över sitt aktieinnehav i och med 
årsredovisningarna och därför ser över sitt innehav extra noga.  
 
Sammanfattningsvis så har således inte årsredovisningen någon direkt 
betydelse för vare sig långivare, kreditgivare eller aktieägare. Däremot 
kan årsredovisningen ha en indirekt betydelse, då den används av 
intressenterna tillsammans med andra källor. Årsredovisningen anses 
också uppfylla ett viktigt informationsbehov och ses som en användbar 
möjlighet till en välutvecklad företagspresentation. (Gröjer, 1997) 
 
Syftet med redovisningen är, enligt IASB, att bistå med information om 
ett företags finansiella ställning och resultat samt förändringar i den 
ekonomiska ställningen. IASB anser att målgruppen för deras 
standards är aktörer kopplade till det internationella näringslivet i form 
av nuvarande och potentiella investerare, anställda, långivare, 
leverantörer och andra kreditgivare, kunder, staten och dess offentliga 
organ samt allmänheten. IASB utgår ifrån att alla dessa kategorier 
utnyttjar de finansiella rapporterna när de fattar beslut. IASB arbetar 
även utifrån synen att den information som risktagande investerare 
behöver räcker för att uppfylla de flesta övriga intressenters 
informationsbehov. Då all information som behövs inte går att förmedla 
via balans- och resultaträkningar fokuserar IASB även på övrig 
information i form av upplysningar. IASB: s redovisningsramverk anger 
även de kvalitativa kraven på redovisning i form av förståelighet, 
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. (www.iasplus.com, 040502) 
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4.5 Kopplingen mellan koncern- och 

årsredovisning 

IAS-förordningen ställer endast krav på upprättande av 
koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS. Samtidigt ges en öppning 
om möjlighet eller krav på IAS/IFRS-redovisning i bland annat 
moderbolagets årsredovisning. I förslagen i IAS-utredningen anges att 
moderbolagen ska få möjligheten att upprätta årsredovisningen enligt 
IAS/IFRS. (SOU 2003:71) 
 
Frågan som då aktualiseras gäller redovisning enligt olika principer i 
koncern- respektive årsredovisning. I dagsläget anger 7:11 
Årsredovisningslagen huvudregeln som säger att samma 
värderingsprinciper ska tillämpas i koncern- respektive årsredovisning, 
vilket överensstämmer med artikel 29.1 i sjunde EG-direktivet. I 7:12 
Årsredovisningslagen ges ett undantag, då olika principer är tillåtna om 
det kan motiveras med särskilda skäl: (Thorell, 1996)11 
 

”7:11 Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas även i 
koncernredovisningen. 
7:12 1 st Moderföretaget skall tillämpa samma principer för 
värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder i 
koncernredovisningen som i årsredovisningen. Andra 
värderingsprinciper får användas i koncernredovisningen, om det 
finns särskilda skäl. I sådant fall skall upplysning om detta 
lämnas i not med angivande av skälen för avvikelsen.” 

(Utdrag ur Årsredovisningslagen 1995:1554 i FAR 2003) 
 
I SOU 1996:157 anges den ökande internationaliseringen, som främst 
är inriktad på koncernredovisningen, som en anledning till att 
diskussionen om kopplingen mellan koncern- och årsredovisning 
aktualiserats. Då årsredovisningen samtidigt styrs nationellt blir det 
intressant att diskutera en eventuell frikoppling mellan koncern- och 
årsredovisning. Det faktum att årsredovisningen är underlag för 
beskattningen och koncernen inte är något skattesubjekt är ytterligare 
en anledning till att diskutera möjligheterna till en frikoppling. I SOU 
1996:157 framförs argumentet att en ökad frikoppling skulle minska 
problemet med den starka kopplingen mellan redovisning och 

                                                 
11 I Thorell (1996) motsvaras nuvarande 7:11 och 7:12 av dåvarande 7:10 och 7:11. 
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beskattning, då årsredovisningen skulle kunna ge ett 
beskattningsunderlag och koncernredovisningen en mer rättvis bild av 
företagets ekonomiska ställning. I dagsläget är det inte möjligt att 
uppfylla denna målsättning. 
 
I förarbetena till Årsredovisningslagen anges det att särskilda skäl för 
olika principer på koncern respektive årsredovisningsnivå kan bli 
aktuella främst om skattemässiga skäl har påverkat moderbolagets 
årsredovisning. Dessa skattemässiga justeringar kan sedan elimineras i 
koncernredovisningen, då inte koncernen är något skattesubjekt. Ett 
problem som uppstår i och med detta är att det är lätt för företagen att 
motivera olika principer på koncern- respektive årsredovisningsnivå, då 
nästan alla principval på något sätt beror av skattemässiga skäl. Det 
som begränsar detta problem är god redovisningssed, som måste 
uppnås både i moderbolagets koncern- och årsredovisning. Utan god 
redovisningssed som begränsning skulle moderbolaget i 
årsredovisningen kunna välja de redovisningsprinciper som ger lägst 
skatteuttag. Den bild som Årsredovisningslagen ger om att 
moderbolagets principer styr koncernredovisningen ser Thorell som 
grundläggande i den svenska redovisningstraditionen. (Thorell, 1996) 
 
Westermark (1998) och Thorell (1996) ser också ett problem i att 
begreppen rättvisande bild och god redovisningssed får olika innebörd 
på koncern- och årsredovisningsnivå, på grund av olika 
värderingsprinciper. I SOU 1996:157 bemöts denna kritik med 
argumentet att god redovisningssed och rättvisande bild inte alltid 
behöver grundas i en viss värderingsprincip, utan flera principer och 
metoder kan uppfylla kraven. Lagen ställer inget krav på exempelvis 
den mest rättvisande bilden, utan bara på en rättvisande bild. De ser 
även det faktum att koncern- och årsredovisningen har olika 
intressenter som en anledning till att synen på en rättvisande bild kan 
variera.  
 
I Proposition 1998/99:130 fastslog regeringen sin syn i frågan, vilken 
innebär att kopplingen mellan koncern- och årsredovisning inte borde 
frigöras ytterligare, då ett av koncernredovisningens främsta syften är 
att ge en sammanställande bild av koncernföretagens ekonomiska 
resultat och ställning. Med olika värderingsprinciper skulle detta inte 
uppfyllas. (www.regeringen.se, 040529) 
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IAS-utredningens förslag innebär att 7:12 Årsredovisningslagen inte ska 
tillämpas av de företag som omfattas av IAS-förordningen. Varken IASB: 
s rekommendationer eller redovisningsdirektiven innehåller någon regel 
som motsvarar 7:12 Årsredovisningslagen. (Bjuvberg, 2004) 
 

4.6 Beskattningsmässiga konsekvenser  

av IAS/IFRS 

I dagsläget finns i Sverige en stark koppling mellan ett företags 
redovisning och dess beskattning. Redovisningsreglerna avgör således, 
med vissa undantag, hur mycket respektive företag ska erlägga i skatt. 
Den skattskyldiges bokföring ligger således till grund för den 
skattemässiga inkomstberäkningen. Redovisningen skall inte behöva 
korrigeras nämnvärt för att kunna användas som 
beskattningsunderlag. (SOU 2003:71) 
 
Områden där det finns ett samband mellan redovisning och beskattning 
kallas för kopplade områden. Exempel på sådana områden är ”avdrag 
för värdeminskning av maskiner och andra inventarier enligt reglerna för 
räkenskapsenlig avskrivning, värderingsreglerna för varulager och 
pågående arbeten samt avdrag för avsättning till periodiseringsfond”. 
(SOU 2003:71, sid 81) När det pratas om samband mellan redovisning 
och beskattning är det även vanligt att skilja mellan ett materiellt 
samband och ett formellt samband. Med ett materiellt samband menas, 
som nämnts ovan, att det är bokföringen som ligger till grund för den 
skattemässiga inkomstberäkningen. Ett formellt samband innebär 
däremot dels att vissa avdrag måste ha gjorts i bokföringen för att de 
skall medges vid beskattningen och dels att vissa tillgångar skall ha 
blivit värderade på samma sätt i bokföringen som vid beskattningen, för 
att bli skattemässigt godkända. (SOU 1995:43) 
 
Ett samband mellan redovisning och beskattning innebär naturligt nog 
både fördelar och nackdelar. Bland fördelarna kan nämnas förenklingen 
och det minskade arbetet för företagen, då ingen ny information 
behöver framställas som beskattningsunderlag. Ytterligare fördelar som 
framhållits med ett kopplat system är den höga kvaliteten som 
redovisningen uppnår då både redovisningen och deklarationen 
revideras samt att ett samband mellan beskattningsbar inkomst och 
utdelningsbara medel i aktiebolag skapas. (SOU 2003:71) 
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Om sedan några av nackdelarna med ett kopplat område ska nämnas 
är det värt att påpeka risken för en hämmad utveckling av god 
redovisningssed. Risken för en underskattning av resultat är 
överhängande beroende på att endast de mest nödvändiga 
upplysningarna lämnas i redovisningen, eftersom företagen vet att ett 
högre redovisat resultat leder till en högre beskattning. Detta medför en 
sämre kvalitet på redovisningen och därmed en hämmande effekt på 
utvecklingen av god redovisningssed (SOU 2003:71). Det påverkar 
också alla de intressenter som inte har tillgång till företagsintern 
information. Dessa intressenter har således endast externredovisningen 
att utgå ifrån när de gör sina bedömningar av företaget. Om inte den 
gjorda bedömningen blir realistisk leder detta till att dessa intressenter 
riskerar att inte investera sina resurser på optimalt sätt, vilket leder till 
en ineffektiv resursallokering i samhället. (SOU 1995:43) 
 
Vidare har påpekats nackdelen med den så kallade inlåsningseffekten, 
med vilken menas att det utdelningsbara kapitalet i ett aktiebolag ej 
delas ut eftersom bolaget istället utnyttjat de skattemässiga 
reserveringsmöjligheter som erbjudits. Motsatsvis får de företag som vill 
hålla sitt utdelningsbara resultat på en viss nivå avstå från 
skattemässig resultatreglering, eftersom denna minskar det 
utdelningsbara resultatet. (SOU 2003:71) Ytterligare en nackdel som 
har lyfts fram i diskussionen om kopplingen mellan redovisning och 
beskattning är hur svårbegriplig den svenska redovisningen är för 
utländska läsare, på grund av bokslutsdispositioner och obeskattade 
reserver. Om en frikoppling accepterades skulle anpassningen till den 
internationella utvecklingen inom redovisningsområdet underlättas. 
(SOU 1995:43) 
Är det då rimligt att använda IAS/IFRS som grund för beskattningen? 
Det som talar för detta är argumentet att IAS/IFRS skall generera ett så 
”rättvist” resultat som möjligt och att det därmed är rimligt att beskatta 
detta resultat. Mot detta argument finns åtminstone fyra starka 
invändningar: (SOU 2003:71, sid 84) 
 

 Kontrollsvårigheter kommer troligtvis att uppstå då värdering till 
verkligt värde ofta innebär en uppskattning av framtida 
kassaflöden, vilket är en svår uppskattning att göra. Troligtvis 
kommer även tvisterna mellan enskilda företag och 
skattemyndigheten således att öka. 

 Orealiserade vinster kan leda till beskattning och orealiserade 
förluster kan ge rätt till avdrag. 
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 I och med att redovisningen upprättas i enlighet med IAS/IFRS, 
som ett privaträttsligt organ i London reglerar, kommer även den 
svenska beskattningen att indirekt utformas av detta organ. 
Ansvaret för utformningen av beskattningen kommer således att 
fråntas Sveriges Riksdag. 

 Regelverket är inte avsett att ligga till grund för vare sig 
beskattning eller domstolsprövning. 

 
Beskattningsfrågor berör ofta två olika frågeställningar, dels 
periodiserings- och dels omfångsfrågor. Periodiseringsfrågor behandlar 
vilken period som en intäkt eller utgift ska anses tillhöra och därmed 
ligga till grund för beskattningen i. Omfångsfrågor däremot behandlar 
huruvida en utgift är avdragsgill eller inte vid beskattningen.  
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5. Empiri 
I detta kapitel redogörs för de resultat som 
empiriinsamlingen har lett till i form av 
sammanställningar av svaren från 
enkätundersökningen, remissvaren samt 
intervjuerna. I empirin presenteras 
datakällorna åtskilda, för att sedan kopplas 
samman i analysen.  
 
 

5.1 Enkätsammanställning 

Enkätsammanställningen redogör i löpande text samt med illustrerande 
tabeller och diagram för de resultat vi erhållit via enkätundersökningen. 
Resultaten visas i samma ordning som enkäten är utformad.  
 

5.1.1 Fakta om företagen och koncernerna i undersökningen 

De första åtta frågorna, bortsett från de två första, i den enkät vi 
distribuerade till ekonomi-/redovisningsansvariga i de noterade 
moderbolagen, ämnade ge en bakgrundsbild gällande våra 
respondenters företag och koncerner. Till analysen valde vi att gruppera 
svaren på dessa frågor i fyra grupper med så jämn fördelning som 
möjligt. Frågan gällande antalet företag i koncernen, gav svar inom 
intervallet från 3 till 450 stycken. 6 och 15 företag var de vanligaste 
svaren. Mer än hälften av koncernerna (54 %) innehöll 15 eller färre 
företag. 
  
Antalet helårsanställda i koncernerna varierade mellan 3 och 50 000 
anställda och i moderbolagen var motsvarande intervall 0 till 4 164 
anställda. Drygt sju procent hade inte någon anställd alls i 
moderbolaget. Koncernernas omsättning varierade också mycket, med 
en toppnotering på knappt 143 miljarder. 39 % av koncernerna hade en 
omsättning lägre än en miljard kronor. Knappt 20 % hade mer än 100 
miljarder i koncernomsättning. Omsättningen i moderbolagen var för 
drygt 24 % av respondenterna noll kronor. Knappt 21 % hade en 
omsättning i moderbolaget som överskred 100 miljoner kronor. 
 
Vad gäller de responderade företagens utlandsverksamhet så var 
variationerna stora, med totalt knappt 41 % med mer inhemsk än 
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utländsk verksamhet och knappt 35 % med övervägande 
utlandsverksamhet. 4 av de 86 som besvarade frågan hade enbart 
inhemsk verksamhet, medan endast ett företag ägnade sig uteslutande 
åt utländsk verksamhet. 
 

5.1.2 Val av redovisningsregelverk 

Eftersom de noterade företagen redan från år 2004 måste redovisa 
enligt IAS/IFRS i koncernredovisningen, för att skapa jämförelsetal 
inför kommande räkenskapsår, så valde vi att undersöka om de 
noterade moderbolagen redovisade enligt något system parallellt med 
den redovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets 
rekommendationer som följer av noteringsavtalet på Stockholmsbörsen. 
Resultatet visar att en klar majoritet (79 %) inte redovisar parallellt 
enligt något annat system. Bland de 21 % som använder sig av ett 
parallellt redovisningssystem redovisade drygt 17 % enligt IAS/IFRS. De 
övriga fyra procenten redovisade enligt UK GAAP, särskilda 
branschregler eller både IAS/IFRS och US GAAP. 
 
Vi ställde vidare frågan gällande hur de noterade moderbolagen beslutat 
att redovisa från och med år 2005. Våra svarsalternativ utgick ifrån 
IAS-utredningens förslag (SOU 2003:71). Svaren fördelade sig enligt 
nedanstående tabell: 
 
 

Svarsalternativ Svars- 
fördeln. (st) 

Svarsfrekv. 
(heltal, %) 

Redovisningsrådets rekommendationer 
i dagens lydelse inom ramen för nuv. 
ÅRL och god redovisningssed 

3 3 % 

IAS/IFRS (alternativ 1 i IAS-
utredningen) 

46 53 % 

Utvidgad ÅRL och god redovisningssed 
(alternativ 2 i IAS-utredningen) 

8 9 % 

US GAAP 0 0 % 
Annat 2 2 % 
Ej beslutat 28 32 % 
Totalt 87 100 %12 

Tabell 4. Valt redovisningsregelverk för de noterade  
moderbolagen från och med år 2005. 

                                                 
12  På grund av avrundning blir summan i tabellen egentligen 99%, men utan 
avrundning 100 %. 
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En majoritet kommer alltså, om möjligheten ges, att redovisa enligt 
IAS/IFRS och endast ett fåtal kommer att behålla dagens regler. 
Anmärkningsvärt är att över 30 % av företagen inte tagit något beslut 
vid undersökningstidpunkten.  
 

5.1.3 Faktorer som påverkat valet av redovisningsregelverk 

De följande fyra frågorna i enkäten behandlade fyra olika faktorer och 
hur stor vikt företagen lagt vid dessa faktorer vid deras beslut om 
moderbolagens framtida redovisning. De som ännu inte fattat något 
beslut uppmuntrades att ändå bedöma faktorernas betydelse vid det 
kommande beslutet. Faktorerna var kostnad, enhetlighet, direktiv och 
kopplingen mellan redovisning och beskattning. Det bör tilläggas, precis 
som vi skrivit i metodkritiken, att frågan gällande direktiv från 
koncernnivå, inte kan användas som underlag för analys och 
slutsatser, då respondenterna påpekat att det oftast inte finns någon 
klar skillnad mellan koncern- och moderbolagsnivå. Vi har därför 
exkluderat den faktorn redan i empirin. 
 
Våra resultat visar att kostnaden inte haft någon större betydelse för 
företagen vid beslutet, då 54 % av de som svarade ansåg att 
kostnadsfaktorn haft mycket liten vikt och många kände sig i princip 
tvingade att övergå till redovisning enligt IAS/IFRS även i 
moderbolagets redovisning. Endast drygt tre procent tyckte att 
kostnaden var en mycket viktig faktor att ta hänsyn till. Bland de 
motiveringar som vi erhöll påpekade många att skillnaden mellan 
IAS/IFRS och nuvarande svenska regler inte är speciellt stor, med 
tanke på den IAS-anpassning som skett genom Redovisningsrådets 
rekommendationer. Det faktum att många moderbolag har en mycket 
liten verksamhet menade många respondenter minskar 
omställningsproblemet. En annan kommentar var att värdena ändå 
måste tas fram till koncernredovisningen, varvid kostnaden att redovisa 
enligt IAS/IFRS även i moderbolagets årsredovisning inte ansågs vara 
betydlig.  
 
Faktor nummer två, enhetlighet inom koncernen, lades betydligt större 
vikt vid, jämfört med kostnadsfaktorn. Drygt 24 % gav 
enhetlighetsfaktorn mycket stor vikt vid beslutet och totalt angav 52 % 
större vikt än medelstor vikt (alternativ tre på vår femgradiga skala). 
Även här motiverades svaret ofta med att en övergång till IAS/IFRS 
skulle innebära en liten påverkan på moderbolagens årsredovisning, 
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med tanke på moderbolagens ofta ringa verksamhet. Den mest 
förekommande kommentaren var att enhetlighet inom koncernen är 
viktig både för att underlätta för företagen och användarna, bland annat 
ur ett jämförelseperspektiv. 
 
Den sista av de fyra faktorerna, kopplingen mellan redovisning och 
beskattning, lades större vikt vid än kostnadsfaktorn, men mindre vikt 
vid än enhetlighetsfaktorn. Drygt nio procent angav att de lagt, eller 
trodde att de skulle lägga, mycket stor vikt vid kopplingens 
konsekvenser och 60 % av de 85 respondenter som besvarade frågan 
angav att faktorn haft liten eller mycket liten vikt vid beslutet, gällande 
moderbolagens framtida redovisning. Bland motiveringarna märks 
bland annat att vissa företag har fattat sitt beslut utifrån ett 
redovisningsperspektiv och sedan tagit de skatterättsliga 
konsekvenserna av beslutet, oavsett vilka de är. De motiveringar, 
framförallt en ringa verksamhet i moderbolaget och ett upplevt tvång att 
övergå till IAS/IFRS på grund av praktiska och användarvänliga skäl, 
som angetts på de tidigare frågorna förekommer även bland 
motiveringarna på denna fråga. 

Diagram 1. Faktorernas betydelse vid valet av redovisningsregelverk för de noterade 
moderbolagen från och med år 2005. (1= mycket liten vikt och 5=mycket stor vikt) 
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5.1.4 Kopplingen mellan redovisning och beskattning 

Vi ställde sedan frågan huruvida respondenterna trodde att deras 
beslut angående redovisningsregelverk från och med år 2005 skulle ha 
blivit annorlunda om redovisningen varit frikopplad från beskattningen. 
Endast en respondent besvarade denna frågade jakande, medan 36 (62 
%) respondenter inte trodde att beslutet skulle bli annorlunda vid en 
frikoppling, 21 respondenter tog inte ställning i frågan. Drygt hälften 
(55 %) av respondenterna tog dock ställning i frågan hur de ansåg att 
kopplingen mellan redovisning och beskattning borde vara. Drygt 63 % 
av dem ansåg att kopplingen även i framtiden borde vara ungefär lika 
stark som den är idag eller ännu starkare, medan 33 % av dem ansåg 
att redovisningen och beskattningen i framtiden borde frikopplas från 
varandra. Svaren var dock mer nyanserade än vad som framgår av 
statistiken ovan, varvid åsikter rörande alla nivåer, från maximal 
koppling till fullständig frikoppling, framfördes av respondenterna.  
 

5.1.5 Val av önskvärt redovisningsregelverk 

Vi frågade respondenterna vilket redovisningsregelverk de skulle vilja 
använda, om de fick välja själva, utan att behöva tänka på varken tvång 
eller direktiv. Knappt hälften av respondenterna angav att de skulle 
välja att tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer i dagens 
lydelse, inom ramen för nuvarande årsredovisningslag och god 
redovisningssed. Betydligt färre respondenter skulle däremot välja att 
tillämpa IAS/IFRS-regelverket och ännu färre skulle välja att tillämpa 
en utvidgad årsredovisningslag och god redovisningssed, vilket är ett av 
IAS-utredningens förslag. 
 

Svarsalternativ Svars- 
fördeln. (st) 

Svarsfrekv. 
(heltal, %) 

Redovisningsrådets rekommendationer 
i dagens lydelse inom ramen för nuv. 
ÅRL och god redovisningssed 

39 46 % 

IAS/IFRS (alternativ 1 i IAS-
utredningen) 

25 29 % 

Utvidgad ÅRL och god redovisningssed 
(alternativ 2 i IAS-utredningen) 

10 12 % 

Vet ej 11 13 % 
Totalt 85 100 % 

Tabell 5. Val av önskvärt redovisningsregelverk för de noterade moderbolagen. 
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Valet av IAS/IFRS motiverades av många respondenter med att 
enhetliga redovisnings- och rapporteringsregler inom koncernen på 
detta sätt skulle kunna uppnås. Om koncernen redovisar på ett sätt, 
varför ska då moderbolaget redovisa på ett annat sätt? Ett gemensamt 
regelverk underlättar även för företag med verksamhet utomlands och 
det är ”lätt” att få acceptans för IAS/IFRS i europeiska dotterbolag. 
Ytterligare en kommentar som här framkommit är den att IAS/IFRS ger 
en bättre bild av företagets risknivå. Bland de respondenter som, om de 
kunnat välja regelverk helt själva, hade valt Redovisningsrådets 
rekommendationer i dagens lydelse inom ramen för nuvarande 
årsredovisningslag och god redovisningssed är det faktum att det är ett 
välkänt regelverk viktigt och att det tunga och tidskrävande arbetet som 
en övergång till IAS/IFRS skulle innebära kan undvikas. Detta 
merarbete anses inte heller gynna läsaren då redovisningen blir 
komplicerad och inte ökar förståelsen för verksamheten eller dess 
resultat. Ytterligare en kommentar som bland dessa respondenter 
förfördes är att när nu god redovisningssed har fungerat bra tidigare, är 
det tråkigt att så stor vikt i och med IAS/IFRS istället ska läggas på 
noter, av respondenten kallad redaktionell text. Bland de respondenter 
som svarat att de skulle välja en utvidgad årsredovisningslag och god 
redovisningssed hittas motiveringen att det är enklare att byta till ett 
redan testat regelverk än ett relativt oprövat och nytt regelverk och att 
det blir enklare att ta fram historiska siffror och jämförelsetal. 
 

5.1.6 IAS/IFRS-regelverket – syn och konsekvenser 

Vi bad så respondenterna uppskatta kunskapsnivån i ”sitt” moderbolag 
gällande IAS/IFRS-regelverket, på en skala mellan ett och fem, där ett 
motsvarade en mycket liten kunskap och fem motsvarade en mycket 
stor kunskap. Här spreds svaren, framförallt mellan kunskapsnivåerna 
två och fyra, där exakt lika många uppskattade moderbolagens 
kunskap om det nya regelverket till tre som till fyra. Endast en 
respondent ansåg sig  vara mycket lite insatt medan fem respondenter 
ansåg sig vara mycket väl insatta i regelverket.  
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Diagram 2. Kunskapsnivå inom de noterade moderbolagen  

gällande IAS/IFRS-regelverket. 

 
Vilka är då fördelarna med IAS/IFRS-regelverket, enligt 
respondenterna? Vi gav dem sju alternativ och bad dem ange maximalt 
tre av dessa alternativ. Svaren fördelade sig enligt nedanstående tabell: 
 

Svarsalternativ Svars- 
fördeln. (st) 

Svarsfrekv. 
(heltal, %) 

Minskar kapitalkostnaden 2 2 % 
Effektiviserar konkurrensen på den 
internationella marknaden 

26 30 % 

Ger en korrekt bild av verkligheten 19 22 % 
Stimulerar den ekonomiska tillväxten 0 0 % 
Leder till bättre lednings- och 
investeringsbeslut 

5 6 % 

Underlättar den fria rörligheten för 
kapital på den inre marknaden 

16 19 % 

Leder till ökad jämförbarhet 80 93 % 

Tabell 6. Fördelar med IAS/IFRS-regelverket. 

 
Som sammanställningen ovan visar är alternativet ”leder till ökad 
jämförbarhet” det alternativ som praktiskt taget alla respondenter anser 
vara en stor fördel med IAS/IFRS-regelverket. Fördel nummer två är, 
som synes ovan, alternativet ”effektiviserar konkurrensen på den 
internationella marknaden”, dock med en betydligt lägre svarsfrekvens 
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än alternativet ”leder till ökad jämförbarhet”. Noterbart är även att 
alternativet ”stimulerar den ekonomiska tillväxten” inte uppfattats som 
en betydande fördel av någon respondent.  
 
Efter att respondenterna svarat på vilka de ansåg vara de främsta 
fördelarna med IAS/IFRS-regelverket bad vi dem att även ange de 
största nackdelarna. Även här gav vi dem sju alternativ att välja mellan 
och bad dem att markera maximalt tre av dessa. Svaren fördelade sig 
som följer: 
 
 

Svarsalternativ Svars- 
fördeln. (st) 

Svarsfrekv. 
(heltal, %) 

Komplicerat regelverk 64 74 % 
Leder till tidigarelagd beskattning 2 2 % 
Leder till beskattning av orealiserade 
vinster 

12 14 % 

Leder till för stort fokus på 
redovisningen och för litet fokus på 
verksamheten 

43 49 % 

Leder till större omotiverade 
resultatsvängningar 

31 36 % 

Ger en felaktig bild av verkligheten 3 3 % 
Leder till sämre redovisning än US 
GAAP 

3 3 % 

Tabell 7. Nackdelar med IAS/IFRS-regelverket. 

 
Sammanställningen över de angivna nackdelarna visar att många 
respondenter, närmare bestämt 74 % av de tillfrågade, ansåg att 
IAS/IFRS-regelverket är komplicerat. Många av respondenterna ansåg 
vidare att det nya regelverket leder till alltför stort fokus på företagens 
redovisning på bekostnad av fokus på dess verksamhet. Att IAS/IFRS-
regelverket leder till större omotiverade resultatsvängningar ansågs 
också vara en tydlig nackdel.  
 
Vilka IAS/IFRS-regler anser respondenterna påverkar deras företag 
mest? Svaren är här relativt spridda, men ofta återkommande svar är 
främst redovisning av finansiella instrument (IAS 39/IAS 32, Finansiella 
instrument) och redovisning, värdering och aktuarieberäkningar av 
pensioner (IAS 19, Ersättningar till anställda) som dock påverkar redan 
2004 då RR 29 tillämpas från och med årsskiftet. Vidare nämndes 
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intäktsredovisningen (IAS 18, Intäkter), inkomstskatter (IAS 12, 
Inkomstskatter) och värdering av aktier och andelar i dotterföretag (IAS 
27, Koncernredovisning och redovisning av innehav i dotterföretag). 
Ytterligare regler som har framkommit att de påverkar företagen är 
redovisning, värdering och borttagandet av avskrivning på goodwill (IAS 
38, Immateriella tillgångar), IAS 11 (Entreprenadavtal), IAS 22 
(Företagsförvärv och samgåenden), regler om finansiell rapportering (IAS 
1, Utformning av finansiella rapporter), rapportering av leasingkontrakt 
(IAS 17, Leasingavtal) samt komponentavskrivningar (IAS 16, Materiella 
anläggningstillgångar), redovisning av utvecklingskostnader (IAS 38, 
Immateriella tillgångar), redovisning av förvaltningsfastigheter (IAS 40, 
Förvaltningsfastigheter), share based payment (ED 2) 13  och de mer 
omfattande tilläggsupplysningarna. 
 
Därefter frågade vi respondenterna om de skulle vilja ändra på något i 
IAS/IFRS-regelverket. Även här hade de möjlighet att svara ”ja”, ”nej” 
och ”vet ej”. Svaren fördelades som följande: 
 

Svarsalternativ Svars- 
fördeln. (st) 

Svarsfrekv. 
(heltal, %) 

Ja 13 17 % 
Nej 20 26 % 
Vet ej  45 58 % 
Totalt 78 100 %14 

Tabell 8. Svarsfördelning på frågan om respondenterna  
skulle vilja ändra på något i IAS/IFRS-regelverket. 

 
Som ovanstående sammanställning visar ville endast 17 % av de 
tillfrågade respondenterna ändra på något inom IAS/IFRS-regelverket. 
Dock var ”nej-sidans” stöd endast 8 % starkare eftersom en 
övervägande majoritet på 58 % av respondenterna valde att inte ta 
ställning i frågan. 
 
Frågan huruvida respondenterna skulle vilja ändra på något i 
IAS/IFRS-regelverket eller inte följdes av en öppen fråga, där det gavs 
möjlighet att ange vad som respondenterna skulle vilja ändra på. Den 

                                                 
13 ED står för ”exposure draft” och är ett förslag från IASB på en ny rekommendation.  
ED 2 har numera resulterat i IFRS 2, som träder i kraft 1 januari 2005. 
14  På grund av avrundning blir summan i tabellen egentligen 101%, men utan 
avrundning 100 %. 
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tråd som kan följas bland dessa svar är att många respondenter anser 
att regelverket är för komplext, med betungande upplysningskrav och 
att det krävs konsulthjälp för att kunna hantera detaljerna. Vidare 
framkom åsikter om att utvecklingskostnader inte bör balanseras i 
balansräkningen, att koncernmässig goodwill även i framtiden bör 
skrivas av, att samordningen med US GAAP bör vara bättre och att 
enklare regler för säkringsredovisning enligt IAS 39 bör eftersträvas. 
 

5.1.7 Synen på harmonisering 

IAS/IFRS är ett försök att harmonisera redovisningen i första hand 
inom EU, men även gentemot USA och övriga världen. Är då 
internationell harmonisering inom redovisningen något att eftersträva? 
För att ta reda på vad respondenterna anser angående detta ämne, 
ställde vi dem således frågan huruvida de ansåg, att internationell 
harmonisering inom redovisningsområdet är bra. 85 respondenter 
svarade på denna fråga, varav förkrossande 99 % ansåg att 
harmoniseringen var bra! Inte någon respondent svarade ”nej” på denna 
fråga och endast en respondent svarade ”vet ej”. 
 
Även denna fråga följdes av en öppen fråga där motiveringar var möjliga 
att lämna till det tidigare ställningstagandet. En kommentar som ofta 
återkommer här är den att harmonisering leder till en ökad och 
förbättrad jämförbarhet. Vissa respondenter ansåg visserligen att 
harmoniseringen är bra men menar att harmonisering i och med en 
övergång till IAS/IFRS, inte uppnås, då skillnaderna fortfarande är 
stora gentemot US GAAP. Vidare ansågs det att det vore bra med ett 
regelsystem för alla internationella företag och att harmoniseringen i 
och med IAS/IFRS möjliggör en mer effektiv kapitalmarknad och 
förbättrar analysmöjligheterna. Ytterligare åsikter som framförs är att 
harmoniseringen leder till en förenklad koncernredovisning då samma 
principer kan användas inom hela koncernen, att harmonisering är bra 
för stora internationella koncerner men att det är tveksamt hur bra det 
är för övriga företag som inte är av en ”viss” storlek samt att 
harmonisering inte är bra om det leder till sådan detaljstyrning som 
IAS/IFRS medför. 
 

5.1.8 IAS/IFRS-regelverkets omfattning 

För vilka företag och vilken typ av redovisning bör då IAS/IFRS-
regelverket gälla? Svaren fördelades över de fem alternativen på följande 
sätt: 
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Svarsalternativ Svars- 
fördeln. (st) 

Svarsfrekv. 
(heltal, %) 

Noterade företags koncernredovisning 29 35 % 
Alla företags koncernredovisning 7 9 % 
Noterade företags års- och 
koncernredovisning 

37 45 % 

Alla företags års- och 
koncernredovisning 

4 5 % 

Vet ej 5 6 % 
Totalt 82 100 % 

Tabell 9. Respondenternas syn på IAS/IFRS-regelverkets omfattning i Sverige. 

 
En klar majoritet anser att IAS/IFRS-regelverket endast ska gälla för 
noterade företag. Dock går åsikterna isär angående typen av 
redovisning där 35 % anser att endast koncernredovisningen skall 
upprättas enligt IAS/IFRS-regelverket medan 45 % tycker att både års- 
och koncernredovisningen ska omfattas av det nya regelverket. Endast 
elva respondenter anser att IAS/IFRS-regelverket ska tillämpas av alla 
företag, varav sju av de svarande nöjer sig med koncernredovisningen, 
medan fyra vill tillämpa regelverket i såväl års- som 
koncernredovisningen. 
 
De respondenter som valde alternativet ”noterade företags 
koncernredovisning” anser bland annat att detta är ett realistiskt 
alternativ så länge som det finns en koppling mellan redovisning och 
beskattning. En ”IAS/IFRS light” föreslogs här dessutom vara bra för 
mindre företag, som då kan slippa många upplysningskrav men ändå 
redovisa efter samma regelverk. Ytterligare en motivering var att 
eftersom aktieägare har intresse i börsföretagen krävs en hårdare 
kontroll av dessa företag. En respondent anser vidare att IAS/IFRS ska 
tillämpas av alla noterade koncerner samt alla företag av en viss storlek. 
Två motiveringar har lämnats av de respondenter som har svarat 
”noterade företags års- och koncernredovisning”, dels att det skulle 
förenkla hanteringen om alla anpassningar, exempelvis 
komponentavskrivningar, kunde göras i juridisk person och dels att det 
förmodligen blir svårt för mindre företag att bibehålla kompetens om 
IAS/IFRS. Motiveringen till att alla företags koncernredovisning ska 
omfattas av IAS/IFRS är att det leder till bättre jämförbarhet och 
förståelse. Avslutningsvis anses det bland annat bli tydligare för alla de 
som analyserar resultat om samma regelverk används i alla företags 
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års- och koncernredovisningar och att det bli lättare för koncernen att 
få dotterbolagen att anpassa sig och få större förståelse för reglerna. 
 

5.1.9 Övriga kommentarer 

Avslutningsvis lämnade vi plats för övriga kommentarer, där det bland 
annat framkom att IAS/IFRS: s starkt teoretiska regler inte ger en 
bättre bild av verkligheten än vad dagens regelverk gör, att det 
visserligen är bra att införa en europeisk redovisningsstandard men att 
IASB borde förenkla sitt regelverk, att alla upplysningar som måste 
lämnas försämrar överblicken av årsredovisningen och gör den 
svårförståelig för alla som inte är experter och att det saknas praktiskt 
tänkande inom IASB. 
 

5.2 Remissvar 

Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF 
SRF anser att redovisningen och beskattningen bör frikopplas, så att 
företagen kan redovisa ett verksamhetsmässigt resultat utan att 
påverkas av skattelagstiftningen. SRF påpekar vidare att redovisningen 
har ett informationsvärde som behövs vid styrningen av företaget. Det 
är därmed viktigt att komplexiteten, framförallt för de små företagen, i 
redovisningen inte ökar alltför mycket så att detta informationsvärde 
motverkas. De små företagen har ju inte heller den internationella 
kapitalmarknaden som viktigaste intressent och därför, anser SRF, 
måste regelverket anpassas till dessa företags behov. I takt med att 
normgivningen utvecklar riktlinjer för de mindre företagen anser SRF 
vidare att stegvisa uppdateringar av Årsredovisningslagen i riktning mot 
IAS/IFRS-regelverket bör göras. 
 
SRF tror att jämförbarheten riskerar att påverkas negativt om vissa 
företag väljer att tillämpa IAS/IFRS medan andra väljer 
Årsredovisningslagen. SRF menar dock att Sverige i framtiden inte kan 
ha en egen redovisningsstandard som är skild från den internationella 
utvecklingen och att det som idag presenteras som ett valfritt alternativ, 
att tillämpa IAS/IFRS, kommer att bli lagbundet inom den närmaste 
framtiden. SRF stödjer IAS-utredningens förslag om en frivillig 
tillämpning av IAS/IFRS men anser dock att det endast är de noterade 
företagen, med en internationell kapitalmarknad som målgrupp, som 
bör ha denna valmöjlighet.  
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SRF tillstyrker avslutningsvis att ”redovisningen skall styras av ett eget 
regelverk som är frikopplat från krav inom skatterätten. Svenska regler 
kan inte leva vidare vid sidan av den internationella utvecklingen och de 
direktiv som utvecklas inom EU måste kunna överföras till svenska 
företag utan begränsningar i det svenska skattesystemet.” 
(www.srfkonsult.se, 040505) 
 
Aktiespararna 
Aktiespararnas remissvar berör endast implementeringen av de nya 
redovisningsprinciperna. Remissvaret behandlar exempelvis följande 
punkter: (www.aktiespararna.se, 040315) 

 Alla noterade aktiebolags årsredovisningar skall upprättas i 
enlighet med IAS/IFRS, för att inte försvåra jämförbarheten. Med 
alla noterade aktiebolag menar Aktiespararna således att även 
noterade företag som inte ingår i en koncern ska tillämpa 
IAS/IFRS. 

 Aktiespararna är positiva till att Årsredovisningslagen utvidgas så 
att IAS/IFRS kan tillämpas och instämmer även med utredningen 
om att Årsredovisningslagen bör anpassas så att eventuella 
hinder mot tillämpningen av IAS/IFRS avlägsnas. 

 Aktiespararna instämmer med utredningens åsikt att dagens 
normgivande organ även i framtiden kommer att ha en viktig 
funktion såsom tolkare av god redovisningssed.  

 
Ekonomistyrningsverket 
Ekonomistyrningsverket instämmer i huvudsak med utredningens 
förslag och vill extra tydligt framföra att de ser positivt på den 
internationella harmoniseringsprocessen som inletts, vilken leder till en 
ökad jämförbarhet, och föreslår en omprövning av sambandet mellan 
redovisning och beskattning. (www.esv.se, 040315) 
 
Skatteverket 
Skatteverket framhåller åsikten att principen med värdering till verkligt 
värde kan orsaka problem såsom kontrollsvårigheter, tvister, ökade 
processkostnader och minskad förutsägbarhet, för de företag vars 
årsredovisningar inte är underkastade revision, exempelvis flertalet 
handelsbolag. Skatteverket menar vidare att om IAS/IFRS-reglerna 
skall tillämpas även i årsredovisningen krävs, på grund av regelverkets 
komplexitet, ett ökat kompetenskrav på skatteförvaltningens och på 
domstolarnas personal, vilket i sin tur leder till ökade administrativa 
kostnader. 



IAS/IFRS – ett regelverk för alla?                           Andersson och Thapper  
, 

- 56 - 

Skatteverket tillstyrker i stort utredningens förslag om ändringar i 
Årsredovisningslagen. Skatteverket anser vidare att noterade företag 
skall få använda IAS/IFRS-regelverket i sina årsredovisningar och att 
stora icke-noterade företag skall få använda regelverket i sina 
koncernredovisningar. Dock anser inte Skatteverket att dessa stora 
företag skall få använda regelverket i sina årsredovisningar. 
Avslutningsvis anser Skatteverket inte heller att mindre och medelstora 
företag skall få använda fullständig redovisning enligt IAS/IFRS, vare 
sig på koncernredovisningsnivå eller på årsredovisningsnivå. 
(skatteverket.se, 040315) 
 
Sveriges advokatsamfund 
Advokatsamfundet uppskattar harmoniseringsprocessen, som både 
internationella företag och internationella investerare kommer att tjäna 
på. Samfundet styrker vidare utredningens förslag att även de företag 
som inte är tvingade därtill skall ges möjligheten att tillämpa IAS/IFRS-
regelverket. Det kommer dock att krävas åtgärder för att IAS/IFRS, för 
skatteändamål, inte i framtiden skall ses som den enda gällande goda 
redovisningsseden. 
 
Advokatsamfundet anser att IAS/IFRS i första hand har tillkommit för 
att tillfredsställa investerare i större noterade företag. Samfundet anser 
vidare att konsekvenserna av att målgruppen som IAS/IFRS vänder sig 
till skiljer sig från den målgrupp som traditionell redovisning i Sverige 
vänt sig till, inte har belysts tillräckligt och efterlyser således en 
ordentlig belysning av dessa konsekvenser.  
 
Ytterligare en åsikt från samfundets sida berör kopplingen mellan 
redovisning och beskattning. Enligt Sveriges advokatsamfund finns det 
för närvarande inget som tyder på att dessa områden kommer att 
frikopplas, varvid antalet frivilliga tillämpare av IAS/IFRS kan tänkas 
bli mycket begränsat. Samfundet ställer härmed frågan huruvida det är 
nödvändigt att komplicera redovisningsreglerna med en frivillig 
möjlighet som kanske inte kommer att utnyttjas. 
(www.advokatsamfundet.se, 040315) 
 
Näringslivets skattedelegation (NSD)  
NSD anser att det krävs en snabb utredning av vilka effekterna på 
skatteområdet blir, av tillämpning av IAS/IFRS, och hur dessa effekter 
skall hanteras. Skattereglerna bör, enligt NSD, utformas så att de inte 
vare sig hindrar eller försvårar en tillämpning av IAS/IFRS på 
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företagsnivå. NSD styrker vidare utredningens förslag om möjligheten 
för andra företag än de tvingade att få tillämpa IAS/IFRS. Precis som 
utredningen föreslår anser NSD också att Årsredovisningslagen, för de 
företag som även fortsättningsvis väljer att tillämpa denna, 
innehållsmässigt ska närmas IAS/IFRS genom att undanröja alla 
hinder för en tillämpning.  
 

”NSD anser det viktigt att alla företag ges rätt att frivilligt upprätta 
en IAS-redovisning liksom att även mindre onoterade företag som 
inte fullt ut tillämpar IAS skall kunna avge en redovisning som – i 
den utsträckning det befinnes lämpligt av svenska normgivande 
organ – grundas på samma principer.”  

   (sn.svensktnaringsliv.se, 040315) 
 
Resultatet av omvärderingar av tillgångar och skulder bör inte i 
normalfallet ingå i skattebasen, enligt NSD. Istället ska beskattningen 
baseras på anskaffningsvärden (inklusive lägsta värdets princip) och 
resultatet av genomförda transaktioner. (sn.svensktnaringsliv.se, 
040315) 
 

5.3 Intervjusammanställning 

I detta delkapitel redogörs åsikterna från de fyra intervjuer som 
genomförts. Respondenternas åsikter behandlas område för område.15 
 

5.3.1 Betydelsen av moderbolagens årsredovisning 

En allmän uppfattning bland respondenterna om moderbolagens 
årsredovisning är att den ur intressentsynpunkt är mindre intressant 
än koncernredovisningen. Detta är något som är tydligast inom den 
anglosaxiska traditionen, vilket Sigvard Heurlin påpekar. IAS/IFRS gör 
ingen skillnad på koncern- och årsredovisning, utan menar att deras 
rekommendationer ska tillämpas fullt ut i båda typerna av redovisning. 
Ur lagstiftarens synpunkt görs i Sverige inte heller någon skillnad 
mellan koncern- och årsredovisning och Ulrika Lundström menar att 
det är viktigt med regler som påtalar lika redovisning på koncern- 
respektive årsredovisningsnivå. 
 

                                                 
15 En beskrivning av intervjurespondenternas bakgrunder återfinns i bilaga 5. 
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Det kan även tilläggas att betydelsen av moderbolagens årsredovisning 
är mycket beroende av vilken verksamhet som moderbolagen har. Ett 
företag med liten och icke produktiv verksamhet i moderbolaget har ofta 
mindre betydelse för intressenterna. Som Sigvard Heurlin och Ulrika 
Lundström påpekar så är årsredovisningen mycket viktig i de få 
börsbolag som inte är koncerner samt i exempelvis investmentbolag, 
där moderbolaget har en betydande del av koncernens verksamhet.  
 
Vad gäller synen på årsredovisningen som en företagspresentation är 
respondenterna lite oense, men det framgår tydligt av deras svar att 
företagspresentationerna snarare har ett koncernperspektiv. Sigvard 
Heurlin tror att intresset ligger i redovisningen av segment, tidigare 
kallade affärsområden, snarare än i bolagsredovisningen. 
 

5.3.2 Ny rekommendation för noterade moderbolag 

Redovisningsrådet arbetar för tillfället med att utforma en ny 
rekommendation för noterade moderbolag och deras årsredovisning. 
Anledningen till detta är att det mesta tyder på att IAS-utredningens 
förslag om en valmöjlighet för moderbolagen att tillämpa IAS/IFRS även 
i årsredovisningen inte verkar tillåtas. Som Sigvard Heurlin utrycker 
sig, så är det Redovisningsrådets uppgift att ”hantera och stänga igen” 
den lucka som uppstår gällande moderbolagens årsredovisning, då 
koncernredovisningen underordnas IAS-förordningen och därmed 
måste upprättas enligt IAS/IFRS. Den nya rekommendationen har även 
till syfte att reglera redovisningen i de fyra noterade bolag som inte är 
koncerner.  
 
Rekommendationen ska liknas vid IAS/IFRS-redovisning så mycket 
som möjligt, för att underlätta både för företagen och för intressenterna, 
fram tills en fullständig IAS/IFRS-redovisning blir möjlig. De skillnader 
som kommer att finnas mellan rekommendationen och IAS/IFRS beror 
på den nuvarande kopplingen mellan redovisning och beskattning och 
gällande lag i Sverige. Ett problem vid utformningen av 
rekommendationen är att IAS/IFRS ständigt uppdateras, vilket medför 
att även direktiven och svensk lagstiftning måste uppdateras, vilket 
enligt Ulrika Lundström kan ta upp till ett och ett halvt år. 
 

5.3.3 Skilda principer på koncern- och årsredovisningsnivå 

Respondenterna är överens om att två skilda redovisningsregelverk, ett 
på koncern- och ett på årsredovisningsnivå påverkar jämförbarheten i 
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landet negativt. Rolf Rundfelt menar dock att skillnaderna mellan 
IAS/IFRS och dagens redovisning för noterade moderbolag är så pass 
små att det inte är sannolikt att det leder till någon större skillnad i god 
redovisningssed på koncern- respektive årsredovisningsnivå. Precis som 
för betydelsen av moderbolagens årsredovisning, så är svårighetsgraden 
av problemet beroende av typen av moderbolag och hur stor verksamhet 
som moderbolaget har. Ulrika Lundström påpekar också att skilda 
principer med dagens koppling mellan redovisning och beskattning är 
en ”nödvändigt-ont-lösning”, om redovisningsreglerna ska kunna följa 
den internationella utvecklingen.  
 
Respondenterna, främst Sigvard Heurlin och Jan Kellgren, framför även 
sin syn på att begreppet god redovisningssed har tappat i betydelse den 
senaste tiden. År 1975 i samband med Bokföringslagens tillkomst så 
definierades begreppet som en ”faktiskt förekommande praxis hos en 
kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”. Då ansågs det 
även att en redovisning utanför ramen för gällande 
redovisningsrekommendationer kunde ses som en utveckling mot det 
bättre. I och med att det idag är klargjort att IAS/IFRS ska tillämpas så 
finns det för börsbolagens koncernredovisning inget utrymme för någon 
annan god redovisningssed än den IAS/IFRS representerar, då det inte 
är tillåtet att göra på något annat sätt än vad IAS/IFRS anger. För 
moderbolagens årsredovisningar gäller lagbestämmelser vilket medför 
att den ytterligare komponent som krävs för att uppnå god 
redovisningssed saknas, vilket Sigvard Heurlin påpekar. Han menar 
vidare att begreppet god redovisningssed bör användas med försiktighet 
i framtiden då detta inte är riktigt precist och genomtänkt i förhållande 
till dagens redovisningsförhållanden.  
 

5.3.4 Konsekvenser av IAS/IFRS-regelverket 

I detta delkapitel de sakkunnigas syn på de olika problem som främst 
företagsrepresentanterna ser med en redovisning enligt IAS/IFRS 
samlats. 
 
Synen på upplysningskraven 
Det ökade kravet på upplysningar är något som 
företagsrepresentanterna ser som en av de mest negativa faktorerna 
med IAS/IFRS-regelverket. Respondenterna tror att detta till stor del 
beror på att kunskapen om det nya regelverket fortfarande är relativt 
låg, trots att Sverige jämfört med många andra länder är väl förberedda 
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inför övergången i och med IAS-anpassningen av Redovisningsrådets 
rekommendationer de senaste åren. I takt med att regelverket börjar 
användas tror, exempelvis, Ulrika Lundström att företagen kommer att 
se samband mellan upplysningarna och därmed kan redovisa dem 
grupperade på ett mer strukturerat sätt.  
 
Det sätt rekommendationerna är skrivna på ser Sigvard Heurlin som en 
ytterligare förklaringsfaktor till företagsrepresentanternas negativa syn. 
Han menar att IAS/IFRS i hög grad har påverkats av den anglosaxiska 
traditionen vad gäller hur rekommendationerna skrivs. Detta 
karaktäriseras av att rekommendationerna ofta har långa meningar, 
med inskjutna bisatser och ibland komplex inre logik vilket leder till 
komplexitet och svårtillgänglighet. Detta förvärras i sin tur ofta vid en 
översättning till ett annat språk. I den kontinentaleuropeiska 
traditionen, som bland annat varit dominerande i Sverige och Tyskland, 
fokuseras det istället på att skapa rekommendationer som är enkla, 
klara och tydliga med korta meningar. Med denna utgångspunkt kan 
Sigvard Heurlin se att IAS/IFRS-reglerna, framförallt de äldre IAS-
reglerna, uppfattas som komplexa, komplicerade och svårtillgängliga. 
 
Att vissa upplysningar skulle vara oväsentliga är respondenterna lite 
oense om. Exempelvis så menar Rolf Rundfelt att begriplighet och 
relevans självklart funnits i tankarna hos dem som fastställer reglerna, 
medan Sigvard Heurlin påpekar att under hans egen tid i IASC så 
grundade sig de obligatoriska upplysningskraven inte alltid i en 
kvalificerad diskussion, utan blev snarare en överenskommelse mellan 
analytiker och representanter för dem som upprättade redovisningarna. 
Sigvard Heurlin menar även att principen i och med god 
redovisningssed att de som upprättade redovisningen bestämde vad 
som var väsentligt och vad som var oväsentligt i redovisningen 
fortfarande är djupt rotad i styrelser och företagsledningar. Övergången 
till IAS/IFRS-regelverkets analytikerperspektiv där intressenternas 
behov hamnar främst i centrum är således en annan förklaringsfaktor. 
Det finns här ett behov av att IASB tydligt klargör syftet med sina olika 
upplysningskrav. 
 
Att det skulle krävas experter för att hantera regelverket, vilka vissa 
företagsrepresentanter påpekat, ser inte respondenterna som något 
problem. Sigvard Heurlin menar exempelvis att om IAS/IFRS leder till 
en bättre fungerande aktiemarknad så borde det ligga i samtligas 
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intresse att bli experter inom området, både för redovisare och för 
revisorer.  
 
Värdering till verkligt värde 
En av de största skillnaderna mellan dagens svenska regler och en 
redovisning enligt IAS/IFRS är att de nya reglerna i många fall kräver 
en värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde. Det har även 
påpekats risken med att en tillämpning av IAS/IFRS leder till ett 
minskat borgenärsskydd jämfört med dagens svenska regler. Problemet 
med ett minskat borgenärsskydd instämmer inte de sakkunniga i, utan 
de menar att om en redovisning enligt IAS/IFRS är meningsfull för 
användarna borde den vara det även för borgenärerna, som därmed får 
erforderligt skydd. Rolf Rundfelt påpekar även att all värdering utgår 
från uppskattningar av framtida kassaflöden, varvid detta inte är något 
nytt med IAS/IFRS. 
 
Sigvard Heurlin ser ett problem med värdering till verkligt värde, då 
IASB i princip alltid utgår från att det går att bestämma verkliga värden 
på ett tillförlitligt sätt, vilket knappast är sant. Detta problem gäller, 
vilket Redovisningsrådet har angett i ett remissvar till IASB, framförallt 
IASB: s regler angående goodwill där avskrivningsmöjligheten tas bort 
och ersätts med kontinuerliga värderingar och nedskrivning vid behov. 
Problematiken grundar sig i mätsvårigheter, men även det faktum att 
både internt och externt generad goodwill ska inkluderas i värderingen 
är problematiskt. 
 
Övriga konsekvenser 
Att implementering av IAS/IFRS skulle leda till för stort fokus på 
redovisningen och för litet fokus på verksamheten är också något som 
de sakkunniga har svårt att se. Ulrika Lundström håller visserligen med 
om att regelverket innehåller många regler jämfört med Sveriges 
principbaserade system, men anser att IAS-anpassningen av 
Redovisningsrådets rekommendationer har gjort svenska företag väl 
förberedda inför förändringen. Det problem som Sigvard Heurlin kan se 
i sammanhanget är att mycket av styrelsearbetet idag ägnas åt frågor 
som har att göra med bolagsstyrning och åt efterlevnaden av olika 
regelsystem, inklusive mer precisa redovisningsregler, vilket kan ta tid 
från andra väsentliga frågor. 
 
De sakkunniga påpekar även att intressentsynen mellan IAS/IFRS och 
”paketet” med lagar och Redovisningsrådets rekommendationer i dagens 
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lydelse inte skiljer sig åt i någon större grad för noterade företag. De 
svenska reglerna är främst riktade mot en kapital-/aktiemarknad som 
blir alltmer internationell och IAS/IFRS har samma perspektiv, bara än 
mer förstärkt, då de huvudsakligen riktar sig mot aktörerna på en 
kapitalmarknad. En jämförelse av intressentsynen mellan IAS/IFRS och 
Årsredovisningslagen visar dock på skillnader, då Årsredovisningslagen 
vänder sig till samtliga intressenter, vilket är specifikt för det svenska 
systemet. 
 

5.3.5 IAS/IFRS-regelverkets omfattning 

Precis som bland remissinsatserna så går åsikterna om IAS/IFRS-
regelverkets omfattning i Sverige isär bland respondenterna. Den 
huvudsakliga åsikten bland de sakkunniga vi har intervjuat är dock att 
regelverket endast bör tillämpas av noterade företag.  
 
Rolf Rundfelt menar också att det vore önskvärt om i princip alla företag 
i Sverige tillämpade IAS/IFRS, men han förordar vissa lättnader för 
företag som inte vänder sig till någon kapitalmarknad. Ulrika 
Lundström däremot anser inte att onoterade företag bör tillämpa 
IAS/IFRS, men hon kan se ett behov av en sådan tillämpning för företag 
som är på väg att börsnoteras eller för att möjliggöra en etablering 
utomlands. Sigvard Heurlin är av åsikten att IAS/IFRS bör fokusera på 
koncernredovisningen, då den uppfyller mycket av intressenternas 
informationsbehov. Han ser det som önskvärt att IAS/IFRS tillämpas 
även i noterade moderbolags årsredovisning, men han ser det inte som 
nödvändigt ur en informationssynvinkel.  
 

5.3.6 Kopplingen mellan redovisning och beskattning 

Frågorna gällande kopplingen mellan redovisning och beskattning 
ställde vi främst till Jan Kellgren, som instämmer i den diskussion om 
för- och nackdelar med kopplingen som fördes i SOU 1995:43. Den 
främsta fördelen är att beskattningen utgår från ett vettigt resultatmått, 
men risken finns att valfriheten inom redovisningen leder till en lite 
korrumperad och skattedriven redovisning, vilket har en hämmande 
effekt på en rättvisande bild. Punkteringarna för koncernredovisningen i 
flera av Redovisningsrådets rekommendationer anser Jan Kellgren vara 
ett tydligt tecken på kopplingens hämmande effekt, då redovisningen i 
juridisk person anpassas till att vara underlag för beskattningen medan 
koncernredovisningen får ge en rättvis bild av verksamheten. Detta 
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problem minskar genom införandet av mer detaljerade regler i form 
IAS/IFRS. 
 
Det förslag som Jan Kellgren framhåller är att det materiella sambandet 
behålls samt att det kompletteras med särskilda skatterättsliga regler 
där det anses vara relevant. Han ser även ett behov av att företagen, 
trots det materiella sambandet, får en möjlighet att avvika från en viss 
redovisning om det finns tillräckligt starka skäl för det, en typ av regel 
som finns i USA. Det formella sambandet med främst 
bokslutsdispositioner i form av periodiseringsfonder och 
överavskrivningar på inventarier ser Jan inte något större behov av. Det 
faktum att orealiserade vinster skulle beskattas utan 
överavskrivningsmöjligheten ser han som ett temporärt problem, då den 
enda risken för att skatten inte blir betald är om företaget går i 
konkurs. Det formella sambandet kan ersättas med antingen en lägre 
skattesats eller minskad grad av överavskrivningsmöjligheter. 
Periodiseringsfonder anser han inte vara bokföringsmässigt motiverade 
då möjligheter att skjuta underskott framåt finns ändå.  
 
IAS/IFRS-regelverket är inte tänkt som ett beskattningsunderlag, men 
Jan Kellgren påpekar att det därmed inte behöver vara ett dåligt 
beskattningsunderlag. Fördelarna är att IAS/IFRS ger ett någorlunda 
exakt vinstmått, vilket är grunden för en korrekt beskattning. Den 
svaga likviditetskopplingen i och med att orealiserade värdeförändringar 
vid värdering till verkligt värde redovisas i resultaträkningen är ett 
problem som måste hanteras med hjälp av särskilda skatterättsliga 
regler för ökad likformighet, vilket i många fall, exempelvis för 
fastigheter och värdepapper, finns redan idag.  
 
Experter inom internationell beskattning ser, enligt Jan Kellgren, ett 
måste i en harmonisering även inom skatteområdet inom en inte allt för 
avlägsen framtid. Som Jan Kellgren menar så kan det till och med 
krävas en gemensam europeisk skattebas någon gång i framtiden, där 
IAS/IFRS kan vara en tänkbar utgångspunkt för att lösa 
periodiseringsfrågan. Andra frågor såsom omfångsfrågan och 
skattebasens utseende måste lösas på andra sätt. Huvuddragen inom 
beskattningen i form av bolagsskatt och avdragsgilla kostnader finns i 
de flesta EU-länderna, men skattesatsen och skattebasen skiljer sig 
mycket åt mellan länderna. Jan Kellgren tror dock att det kommer ta 
lång tid innan EU: s finansministrar släpper kontrollen över 
skattesatsen, som är deras starkaste balansverktyg för statsbudgeten. 
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En framtida skatteharmonisering kan ske i form av en ganska 
detaljerad styrning via förordningar. 
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6. Analys 
I detta kapitel sammankopplas empirin från 
enkätundersökningen, remissvaren och 
intervjuerna med referensramen. Vi diskuterar 
den problematik kring IAS/IFRS som 
framkommit i undersökningen. Kapitlet bygger 
på strukturen utifrån undersökningens 
frågeställningar.  
 
 
 

6.1 Val av redovisningsregelverk 

IAS-utredningen föreslog sommaren år 2003 en valmöjlighet för 
samtliga företag i Sverige att få redovisa enligt IAS/IFRS från och med 
år 2005. För noterade koncerner har utredningen medfört att 
koncernerna måste ta ställning till redovisningen i de noterade 
moderbolagen. I detta delkapitel diskuteras valet av 
redovisningsregelverk och dess förklaringsfaktorer. 
 

6.1.1 Valet utifrån IAS-utredningens förslag 

Av de respondenter som inte beslutat vilket regelverk, som ska 
användas i moderbolaget från och med år 2005 ännu är det företagen i 
grupperna med minst och näst minst antal anställda i koncernen som 
dominerar. I övrigt är spridningen jämn mellan grupperna, även när det 
gäller antal anställda i moderbolaget och omsättning i såväl koncern 
som moderbolag. Anledningen till att de mindre koncernerna ännu inte 
fattat något beslut anser vi kan vara att dessa koncerner inte har 
samma resurser i form av personal som de större koncernerna. Till följd 
av detta har kanske de mindre koncernerna inte haft lika stor möjlighet 
att frigöra personal för att arbeta med IAS/IFRS-problematiken, som de 
större koncernerna. 
 
Som framgår av empirikapitlet så har 53 % av respondenterna angivit 
att de från och med år 2005 valt att tillämpa IAS/IFRS även i 
moderbolaget. I vår enkätundersökning framkom många negativa 
kommentarer angående IAS/IFRS-regelverket. Trots detta väljer alltså 
mer än hälften av företagen att ändå tillämpa det nya regelverket även i 
moderbolaget. Förklaringen till detta är troligtvis att ett enhetligt 

1. Inledning  
2. Metod 
3. Normgivare   
4. Referensram 

5. Empiri   
6. Analys 

7. Slutsatser 
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regelverk inom koncernen uppfattas som viktigt, både för att underlätta 
det praktiska arbetet och för att förbättra jämförbarheten mellan olika 
företag inom koncernen. Inte heller anses en övergång även för 
moderbolaget innebära alltför mycket extra arbete eftersom de värden 
och uppgifter som behövs för att upprätta moderbolagens 
årsredovisning ändå måste tas fram vid upprättandet av 
koncernredovisningen.  
 
Intressant att notera är att av de företag som valt att redovisa enligt 
IAS/IFRS från och med år 2005 har nästan dubbelt så många enbart 
eller till största delen inhemsk verksamhet som enbart eller till största 
delen utländsk verksamhet. Intressant är vidare att dessa företag 
övervägande inte anser att kostnaden av en övergång till IAS/IFRS har 
haft någon stor betydelse vid beslutet i fråga. Inte heller kopplingen 
mellan redovisning och beskattning har haft någon stor betydelse. 
Däremot har enhetligheten inom koncernen, som nämnts ovan, ansetts 
som en viktig.16  
 
Något förvånande är att av de företag som valt att tillämpa IAS/IFRS i 
moderbolagets årsredovisning från och med år 2005 är 76 % för en 
fortsatt koppling mellan redovisning och beskattning, trots att denna 
koppling kan medföra omfattande skattekonsekvenser för företagen. Vi 
menar dock att detta beror på att en frikoppling skulle innebära att 
företagen tvingades hantera två parallella system, ett för redovisning 
och ett för beskattning, vilket skulle innebära en större resursåtgång 
både i form av ökade kostnader för nya system och i form av en ökad 
tidsåtgång. För små företag, utan dessa extra resurser, skulle det bli en 
mycket betungande lösning av problemet med negativa 
skattekonsekvenser, vid införandet av IAS/IFRS i juridisk person.17 
 

6.1.2 Val av önskvärt regelverk 

Om vi jämför vilket regelverk som moderbolagen har valt att redovisa 
enligt från och med år 2005 med vilket regelverk som 
företagsrepresentanterna helst skulle vilja redovisa enligt ser vi att av 
dem som representerar moderbolag som i framtiden beslutat att 
redovisa enligt IAS/IFRS skulle flest respondenter (22 stycken) hellre 
                                                 
16 För en fullständig analys av faktorerna ”enhetlighet” och ”kostnad”, se avsnitt 
6.1.3.  

17 För en fullständig analys av kopplingen mellan redovisning och beskattning, se 
avsnitt 6.3 
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vilja redovisa enligt Redovisningsrådets rekommendationer i dagens 
lydelse inom ramen för nuvarande årsredovisningslag och god 
redovisningssed. Något färre respondenter (17 stycken) skulle välja att 
redovisa enligt IAS/IFRS även om de fick välja helt själva. Det är 
således intressant att notera att trots att 46 moderbolag valt IAS/IFRS i 
sin framtida redovisning är det endast knappt hälften av 
respondenterna, såsom varande företagsrepresentanter, som faktiskt 
vill redovisa enligt detta regelverk. Som vi har redogjort för tidigare så 
anser vi att anledningen till att så många moderbolag ändå ämnar 
tillämpa IAS/IFRS-regelverket delvis är att ett enhetligt 
redovisningsregelverk inom koncernen är högt skattat.  
 
Av de respondenter som skulle välja att redovisa enligt IAS/IFRS i 
årsredovisningen, om de fick välja regelverk utan att behöva tänka på 
krav och direktiv, kan vi se en tendens till att dessa respondenter 
representerar de koncerner som inbegriper flest antal företag. För dessa 
koncerner torde det vara av stort intresse att samma regelverk kan 
användas i alla företag, vilket både underlättar det praktiska arbetet 
och minskar resurs- och tidsåtgången. 

 
”IAS kommer att gälla för övriga bolag i koncernen, moderbolaget 
bör inte redovisa annorlunda.”  

(respondent i enkätundersökningen) 
 

Bland de respondenter som skulle välja en utvidgad årsredovisningslag 
och god redovisningssed är tendensen dock den motsatta, här hittar vi 
främst de respondenter som representerar koncerner med ”få” antal 
bolag.  

 
”Det innebär alltid en stor osäkerhet vid övergång till ett nytt 
regelverk som inte är testat. Det kommer att bli en del problem 
som måste lösas på vägen. Att byta till ett redan fullt fungerande 
regelverk, där alla eventuella undantag redan är testade, är i så 
fall enklare. Dessutom är det enklare att använda de regler man 
använt sen tidigare och känner till och man har lättare att ta fram 
historiska siffror och jämförelsetal.”  

(respondent i enkätundersökningen) 
 

Ovanstående citat speglar säkerligen även inställningen hos många av 
de respondenter som skulle välja Redovisningsrådets 
rekommendationer, i dagens lydelse inom ramen för nuvarande 
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årsredovisningslag och god redovisningssed. Vi har här dock inte, som 
man skulle kunna tro, funnit att främst representanter för de koncerner 
med minst antal företag valt detta alternativ. Om vi studerar svaren 
från koncernerna med minst antal företag ser vi dock att en klart 
övervägande del av respondenterna föredrar dagens regelsystem framför 
IAS/IFRS. Nedanstående tabell förtydligar resonemanget: 
 

 1 2 3 9 Totalt 
0-7 11 1 6 2 20 
8-14 8 5 2 3 18 
15-40 13 8 1 2 24 
41- 7 11 1 4 23 
Totalt 39 25 10 11 85 

Tabell 10. Korstabell mellan antal företag i koncernen (rad) och val av redovisnings-
regelverk utan krav och direktiv (kolumn). 1=Redovisningsrådets rekommendationer i 

dagens lydelse inom ramen för nuvarande ÅRL och god redovisningssed, 
 2= IAS/IFRS, 3= Utvidgad ÅRL och god redovisningssed, 9= Vet ej. 

 
Förmodligen instämmer såväl de mindre som de större koncernerna i 
följande motivering till varför, om möjligheten gavs, redovisningen 
skulle fortsätta följa samma regler som idag: 

 
”Möjligheten att fortsätta redovisa på samma sätt som tidigare 
skulle innebära att arbetstid för konvertering till IAS/IFRS inte 
skulle behövas. Gå över till IAS/IFRS innebär ett väldigt tungt och 
tidskrävande arbete.”  

(respondent i enkätundersökningen) 
  

När vi istället för antal företag inom koncernen jämför ”önskeregelverk” 
med antal anställda inom koncernen ser vi här en relativt tydlig 
tendens. De respondenter som svarat att de skulle välja 
Redovisningsrådets rekommendationer i dagens lydelse inom ramen för 
nuvarande årsredovisningslag och god redovisningssed är främst de 
respondenter som representerar koncernerna med minst antal 
anställda. 

 
”IAS/IFRS kräver för mycket detaljer som är arbetskrävande för 
ett mindre bolag att ta fram men ökar knappast förståelsen för 
verksamheten, ställningen eller hur resultatet har uppstått.”  

(respondent i enkätundersökningen) 
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Ovanstående citat speglar en vanligt förekommande åsikt bland 
respondenterna i vår enkätundersökning. Visst är det många regler att 
behärska i IAS/IFRS-regelverket jämfört med Sveriges nuvarande 
principbaserade årsredovisningslag och rekommendationer (men dock 
inte lika många som i US GAAP), men Sverige är väl förberett inför en 
övergång till IAS/IFRS tack vare att Redovisningsrådet under en lång 
tid arbetat med att anpassa sina rekommendationer till IASB: s 
rekommendationer. Att många av respondenterna tycker att det nya 
regelverket är tungt att hantera, med krav på många och onödiga 
upplysningar anser vi, med stöd av Ulrika Lundström, är ett 
övergångsproblem, som löses allt eftersom respondenterna lär sig det 
nya systemet och börjar se kopplingar mellan upplysningar som kan 
presenteras tillsammans i redovisningen. Vi menar vidare att det 
allmänna motståndet mot förändringar hos människor är en viktig 
förklaringsfaktor till respondenternas negativa inställning gentemot 
IAS/IFRS-regelverket, något som även Choi (1999) beskriver som ett av 
harmoniseringsmotståndarnas främsta argument. 
 
En mycket trolig förklaring till den återkommande åsikten bland 
respondenterna att IAS/IFRS-regelverket är komplicerat, trots att 
Sverige som Ulrika Lundström påpekar är väl förberett inför en 
övergång, anser vi att Sigvard Heurlin besitter. Han påpekar nämligen 
det intressanta faktum att IAS/IFRS är starkt påverkat av den 
anglosaxiska traditionen i vilken redovisningsrekommendationer skrivs 
med långa meningar, inskjutna bisatser och en svårtillgänglig logik, 
som försvåras ytterligare vid en svensk översättning. I Sverige och 
framförallt Tyskland däremot har det strävats efter enkla, klara och 
tydliga rekommendationer där komplicerade budskap försöker fås fram 
på ett så enkelt sätt som möjligt. Med detta i åtanke tycker inte Sigvard 
Heurlin att det är konstigt att de nya IAS/IFRS-reglerna, uppfattas som 
komplexa och svåra i Sverige.  
 
De respondenter som istället angett IAS/IFRS som ”önskeregelverk” 
representerar däremot koncernerna med flest antal anställda. Som vi 
tidigare angett kan detta bero på en större möjlighet för dessa 
koncerner att avsätta personalresurser för arbete med en IAS/IFRS-
övergång. Ingen liknande tendens kan ses vid en jämförelse med antal 
anställda i endast moderbolaget. Vid en jämförelse mellan val av 
”önskeregelverk” och omsättningen i koncernen kan dock nya tendenser 
utläsas. De respondenter som valt IAS/IFRS representerar de koncerner 
med högst omsättning, medan de respondenter som valt en utvidgad 
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årsredovisningslag och god redovisningssed representerar de koncerner 
med en lägre omsättning. Att inga tendenser kan utläsas i 
moderbolagen beror förmodligen på att koncernerna har så väsentligt 
olika mycket verksamhet i dessa företag. Likt resonemanget kopplat till 
antal företag i koncernen så visar vår enkätundersökning att mindre 
koncerner även sett till omsättningen föredrar dagens regelsystem 
framför IAS/IFRS-regelverket. 
 
Kanske finns förklaringen till varför respondenterna skulle vilja 
använda ett visst regelverk i graden av inhemsk respektive utländsk 
verksamhet i koncernen? Vid en jämförelse mellan dessa båda faktorer 
ser vi att 18 av de respondenter som valt Redovisningsrådets 
rekommendationer i dagens lydelse inom ramen för nuvarande 
årsredovisningslag och god redovisningssed representerar en koncern 
med till största delen inhemsk verksamhet, jämfört med de tio 
respondenter, som representerar koncerner med till största delen 
utländsk verksamhet. Av de respondenter som valt IAS/IFRS 
representerar dock dubbelt så många respondenter koncerner med till 
största delen utländsk verksamhet som koncerner med till största delen 
inhemsk verksamhet. En anledning till detta, menar vi, är att för 
koncerner med stor verksamhet och många dotterbolag utomlands 
underlättas redovisningen betydligt om samma regelverk kan användas 
i alla företagen inom koncernen. 

 
”Lättare att få acceptans för (IAS/IFRS, vår anmärkning) i 
utländska (europeiska) dotterbolag om man vill få enhetlighet 
inom koncernen.” 

(respondent i enkätundersökningen) 
 

6.1.3 Faktorer som påverkat valet av redovisningsregelverk 

Kostnad 
Vid beslutet angående vilket redovisningsregelverk moderbolaget ska 
redovisa enligt från och med år 2005 ses inte kostnaden som någon 
speciellt viktig faktor. Fler än hälften av respondenterna (53 %) har 
angett att faktorn har haft mycket liten betydelse vid beslutet. Ett t-test 
visar, med 95 % säkerhet, att kostnadsfaktorn ligger mellan 1,53 och 
1,96 på vår femgradiga ordinalskala, alltså någonstans mellan liten och 
mycket liten vikt. Kopplat till de demografiska faktorerna (antal bolag, 
antal anställda och omsättning) ser vi inga signifikativa resultat, men 
tendenserna anger att mindre koncerner ser kostnaden som en lite 
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viktigare faktor än de större koncernerna. Följande korstabell mellan 
koncernernas omsättning och bedömning av kostnadsfaktorns vikt vid 
beslutet är ett exempel på detta: 
 

 1 2 3 4 5 Totalt 
0-294 6 6 7 1 2 22 
295-1499 14 5 2 0 1 22 
1500-7000 14 5 2 0 0 21 
7001- 12 7 2 0 0 21 
Totalt 46 23 13 1 3 86 

Tabell 11. Korstabell mellan koncernernas omsättning (rad) och kostnadsfaktorns 
betydelse vid beslutet (kolumn). Omsättningen är angiven i miljoner kronor.  

1=mycket liten vikt och 5=mycket stor vikt. 

  
Orsakerna till att kostnaden ges en så pass liten vikt anser vi vara 
främst två. Den första orsaken är att företagen känner sig tvingade att 
upprätta även moderbolagets årsredovisning enligt IAS/IFRS då de är 
tvingande att göra det i koncernredovisningen, vilket exempelvis 
resultatet att 76 % av respondenterna som beslutat att övergå till 
IAS/IFRS angett att kostnadsfaktorn haft ”mycket liten vikt” visar. 
Något tvång har dock aldrig varit aktuellt i Sverige. IAS-utredningen 
har, som vi tidigare nämnt, föreslagit en valmöjlighet för moderbolagen i 
form av att antingen tillämpa IAS/IFRS fullt ut eller redovisa enligt en 
IAS/IFRS-anpassad årsredovisningslag. Vi anser att det upplevda 
tvånget bygger på det faktum att två olika redovisningsregelverk, ett i 
koncern- och ett i årsredovisningen, är något som varken är praktiskt 
för företaget eller användarvänligt för årsredovisningens läsare. 
Följande citat från en representant för en större koncern stödjer vårt 
resonemang: 
 

”Eftersom vi är ett noterat bolag måste koncernen redovisa enligt 
IAS/IFRS. Det är då mest praktiskt och tydligast för 
årsredovisningens läsare att moderbolaget redovisar enligt 
samma principer.” 

(respondent i enkätundersökningen) 
 

Den andra orsaken till kostnadsfaktorns lilla betydelse vid beslutet 
anser vi bygger på den IAS-anpassning av Redovisningsrådets 
rekommendationer som skett under de senaste åren. Denna har 
medfört att de inhemska rekommendationerna i princip endast skiljer 
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sig från IAS/IFRS gällande sådant som Årsredovisningslagen i Sverige 
sätter hinder för. 18  Detta berör till stor del värderingsmetoder av 
tillgångar och skulder. Att tillämpa två olika regelverk skulle således 
innebära att balansräkningens poster ofta måste värderas enligt två 
olika värderingsmetoder. Två respondenter i vår enkätundersökning 
poängterar ovanstående resonemang:  

 
”Extra kostnad för att även tillämpa IFRS i moderbolaget bedöms 
som marginell då uppgifterna ändå måste tas fram för 
koncernredovisningen.” 
 
”Vi ser mycket liten skillnad mellan redovisning enligt IAS eller 
RR:s rekommendationer vad gäller vår verksamhet i moderbolaget 
och koncernen. De överensstämmer i stort, så någon större 
förändring vad gäller redovisningen är inte aktuell annat än på 
koncernnivå.”  
 

Enhetlighet 
Att uppnå enhetlighet inom koncernen ses som en viktig faktor bland 
respondenterna. Medelvärdet för faktorns betydelse vid beslutet på vår 
femgradiga ordinalskala är 3,38 och med 95 % säkerhet är 
konfidensintervallet över tre, det vill säga över medelstor vikt.  
 
Enhetlighet har alltid varit en viktig princip inom redovisningen, vilket 
bland annat kommer till utryck i Årsredovisningslagen 7:11 och 7:12. 
Lagrummen anger att moderbolagens redovisningsprinciper ska 
användas även i koncernredovisningen. Avvikelse får endast ske om 
särskilda skäl, oftast skattemässiga, finns för detta. Vikten av 
enhetlighet kan bland annat illustreras av följande citat från två 
företagsrepresentanter: 

 
”Vi strävar efter enhetlig redovisning så långt möjligt inom 
koncernen. Det är viktigt bland annat för jämförbarheten.” 
 
”Om redovisningsregelverket ej är enhetligt föranleder detta en 
stor mängd justeringar av redovisningsprinciper på ´toppnivå´ 
samt risk för att man ej får med alla justeringar som krävs för att 
följa IAS/IFRS.” 

                                                 
18 För en beskrivning av de största skillnaderna, se avsnitt 4.3 samt bilaga 4. 
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Skilda principer mellan koncern- och årsredovisningen är alltså något 
som tidigare varit möjligt i Sverige, men nu blir mer aktuellt och mer 
intressant i och med införandet av IAS/IFRS. I SOU 1996:157 
diskuterades en möjlighet till att frikoppla redovisningen på koncern- 
respektive årsredovisningsnivå från varandra, vilket bland annat 
motiverades med att årsredovisningen är underlag för beskattning 
medan koncernen inte utgör något skattesubjekt. Kopplingen mellan 
koncern- och årsredovisning är nära förbunden med kopplingen mellan 
redovisning och beskattning, vilken vi behandlar djupare senare.  
 
Ett system med skilda redovisningsprinciper kan leda till utveckling av 
två goda redovisningsseder, en för koncernredovisning och en för 
årsredovisning. Detta är något som Westermark (1998) och Thorell 
(1996) ser som ett problem. De ställer sig, precis som regeringen i 
Proposition 1998/99:130, mycket tveksamma till en utveckling där 
rättvisande bild och god redovisningssed får olika innebörd beroende av 
olika värderingsprinciper på olika nivåer. Ulrika Lundström ser denna 
utveckling som ett nödvändigt ont: 

 
”I utredningen (IAS-utredningen, vår anmärkning) ansåg vi att så 
länge det finns den här kopplingen som det finns till 
beskattningen i Sverige, så är det så svårt att göra så mycket 
annat om man vill att redovisningsreglerna ska kunna utvecklas 
och följa en internationell utveckling, då måste man på något sätt 
kapa mellan årsredovisning och koncernredovisning, så det har 
blivit en sorts ´nödvändigt ont-lösning´.” 

(Ulrika Lundström) 
  
Eftersom sakkunniga menar att det är troligt att IAS/IFRS får tillämpas 
fullt ut även i juridisk person först om några år, efter att kopplingen 
mellan redovisning och beskattning är utredd, så anser vi att skilda 
principer bara är ett temporärt övergångsproblem, i alla fall inom 
landet. De flesta av de noterade koncernerna har även utländska 
dotterbolag, så det ska i princip till en standardisering av redovisningen 
i hela världen för att samtliga svenska koncerner ska kunna använda 
sig av endast ett redovisningsregelverk och därmed uppnå full 
enhetlighet. Självklart vore det mest praktiskt att använda sig av 
samma principer i hela koncernen, men då koncernredovisningen är 
den viktigaste informationskällan så anser vi att begreppet rättvisande 
bild främst bör fokusera på koncernredovisningen. Företagen är redan 
idag vana vid flera olika redovisningsregelverk, så problemet bör inte 
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överdrivas. Den nya rekommendationen som Redovisningsrådet arbetar 
med hjälper också till att minimera skillnaderna mellan koncern- och 
årsredovisningen i noterade koncerner. Ett problem ur 
användarsynpunkt kan däremot, som Sigvard Heurlin påpekar, uppstå 
exempelvis i investmentbolag, där moderbolagets redovisning ses som 
mycket viktig, om aktiemarknadens analyser baseras på två olika 
redovisningsregelverk, IAS/IFRS för de flesta företagen, men 
Årsredovisningslagen för några. 
 
I och med de tvingande reglerna på koncernnivå menar vi att 
redovisningen kan vara på väg att utvecklas så att 
koncernredovisningens principer kan komma att styra moderbolagets 
redovisning, alltså tvärtemot vad som för närvarande anges i 
Årsredovisningslagen 7:11 och 7:12. Vi ser detta som en utveckling som 
går hand i hand med att internationaliseringen främst är inriktad på 
koncernredovisningen. Att koncernredovisningen är i fokus för 
investerare, talar också för att den kan komma att till viss del styra 
årsredovisningens innehåll och därmed indirekt även beskattningen, 
om kopplingen bibehålls. Detta eftersom koncernredovisningen ska ge 
en rättvisande bild och det vore svårt att motivera en annan redovisning 
i moderbolaget på sikt. Begreppen god redovisningssed och rättvisande 
bild bör inte bli mer spridda och odefinierade. Vi tror även att företagen 
känner prestige i att upprätta också årsredovisningen enligt IAS/IFRS.  
 
I sammanhanget måste även dagens betydelse av god redovisningssed 
diskuteras. I förarbetena till Bokföringslagen definieras god 
redovisningssed som en ”faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt 
representativ krets av bokföringsskyldiga”. (Kellgren, 040422) I 
dagsläget saknas styrka i det begreppet, vilket bland annat 
kommenteras av Sigvard Heurlin: 

 
”Själva begreppet god redovisningssed är för mig ett begrepp som 
allt mer förlorar sin gängse betydelse. Det är ett begrepp som har 
sin grund i tidigare regimer, där man hade beteenden och praxis 
hos börsbolagen, som var en viktig komponent och denna praxis 
kunde utvecklas så väl inom som utom ramen för gällande 
redovisningsrekommendationer. Var man utanför ramen så sågs 
det ibland som ett steg i utvecklingen mot något bättre och där 
ligger ju lagstiftaren och förarbeten i princip kvar.” 

(Sigvard Heurlin) 
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Hur kommer då god redovisningssed att se ut i Sverige från och med 
nästa år? Frågan är i dagsläget omöjlig att besvara, då riksdagen ännu 
inte har fattat något beslut gällande tillämpningen av IAS/IFRS i 
Sverige från och med år 2005. Klart är bara att noterade koncerner 
måste upprätta koncernredovisningen enligt de internationella reglerna. 
Vad som kommer att gälla för övriga företag bestäms inte förrän i slutet 
av året. Regeringen har ännu ej tagit beslut om en lagrådsremiss och 
beslut i riksdagen väntas inte förrän i november eller december. 
 
Oavsett innebörden och betydelsen av god redovisningssed så kommer 
det ställas allt högre krav på företagen att tydligt ange vilka 
redovisningsprinciper de har valt att använda, vilket Buisman & 
Törning (2004) poängterar. Detta på grund av att ett system med både 
IAS/IFRS och Årsredovisningslagen kommer att innebära många 
princip- och värderingsval för de noterade koncernerna.  

 
”Den A4-sida med redovisningsprinciper som vi ofta ser idag lär 
bli ett minne blott!” 

(Buisman & Törning, 2004, sid 34) 
 
Kopplingen mellan redovisning och beskattning 
Som vi redogjorde för i empirikapitlet angav drygt nio procent att de 
lagt, eller trodde att de skulle lägga, mycket stor vikt vid 
konsekvenserna av kopplingen mellan redovisning och beskattning. 60 
% av de 85 respondenter som besvarade frågan angav däremot att 
faktorn haft liten eller mycket liten vikt vid beslutet gällande 
moderbolagens framtida redovisning. 
 
När vi jämförde kopplingens betydelse vid beslutet med antal företag i 
de respektive koncernerna fann vi att bland de, visserligen relativt få, 
företag representanter som svarat att kopplingen haft mycket stor 
betydelse hör de flesta till gruppen med flest antal företag i koncernen. 
Annars var den enda tendensen som här kunde utläsas att de 
företagsrepresentanter som svarat att kopplingen haft liten betydelse 
vid beslutet, till överhängande del är de koncerner med minst antal 
företag i koncernen. Dessa resultat är för oss lite svårtolkade. Om vi 
hade kunnat likställa många företag inom koncernen med ”hög” 
omsättning hade svaret blivit något mer begripligt. Vi gör därför en 
jämförelse mellan antal företag inom koncernen och omsättning inom 
koncernen. Resultatet av denna jämförelse visar oss faktiskt att 
ovanstående likställande är korrekt. Koncerner med ”få” antal företag är 
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de koncerner med lägst omsättning och koncerner med ”många” företag 
är de koncerner med högst omsättning. Vi menar således att koncerner 
med ”många” företag och ”hög” omsättning anser att kopplingen mellan 
redovisning och beskattning har haft större betydelse vid valet av 
redovisningsregelverk, på grund av de negativa skattekonsekvenser som 
dessa koncerner skulle drabbas av i juridisk person vid en övergång till 
IAS/IFRS, än för de mindre koncernerna. Förmodligen vill dessa 
juridiska personer inte riskera att behöva beskatta orealiserade vinster. 
Sambandet kan exempelvis illustreras med följande korstabell: 
 

 1 2 3 4 5 Totalt 
0-294 5 9 6 2 0 22 
295-1499 7 9 4 0 1 21 
1500-7000 6 6 7 1 1 21 
7001- 5 4 5 1 6 21 
Totalt 23 28 22 4 8 85 

Tabell 12. Korstabell mellan koncernernas omsättning (rad) och kopplingen mellan 
redovisning och beskattnings betydelse vid beslutet (kolumn). Omsättningen är  

angiven i miljoner kronor. 1=mycket liten vikt och 5=mycket stor vikt. 

 
Anmärkningsvärt är speciellt att sex av åtta företag som angett ”mycket 
stor vikt” tillhör den fjärde kvartilen bland respondenterna sett till 
koncernernas omsättning. Vi kan även i vår undersökning se tendenser 
till att de som har beslutat att övergå till IAS/IFRS i moderbolaget lagt 
liten vikt vid faktorn. Förmodligen beror detta på att faktorn enhetlighet 
anses vara viktigare och därmed har de inte tagit lika stor hänsyn till 
kopplingen mellan redovisning och beskattning. 
 
En annan förklaringsfaktor till att kopplingen haft relativt liten 
betydelse vid beslutet anser vi vara, vilket styrks av Jan Kellgren, den 
att många redovisare inte bryr sig om skattekonsekvenserna av deras 
redovisningsbeslut, eller i alla fall sätter skattekonsekvenserna i andra 
hand. Då våra respondenter är ekonomi-/redovisningsansvariga 
grundas deras tänkande främst i en redovisningssyn. Följande citat är 
ett exempel på detta: 

 
”Vi har ännu inte tittat på detta men vi kommer med största 
sannolikhet att jobba enligt IAS/IFRS och skattefrågan får 
utredas på vägen.” 

(respondent i enkätundersökningen) 



IAS/IFRS – ett regelverk för alla?                           Andersson och Thapper  
, 

- 77 - 

Konfidensintervallet för faktorns medelvärde ligger mellan 2,11 och 2,62 
på en femgradig ordinalskala, alltså något under ”medelstor vikt”. 
 
Faktorernas inbördes förhållande  
De tre faktorerna kan med statistisk säkerhet rangordnas gällande sin 
betydelse vid beslutet av moderbolagens framtida redovisning. 
Enhetlighet ses som den viktigaste faktorn, följt av kopplingen mellan 
redovisning och beskattning samt slutligen kostnadsfaktorn. Det är 
även viktigt att konstatera att de tre ovan behandlade faktorerna inte 
täcker samtliga faktorer vid beslutet. Respondenter har bland annat 
konstaterat att det även är viktigt att fatta beslutet utifrån hur 
omgivningen och företagen inom samma bransch arbetar. 
 

6.2 Synen på IAS/IFRS-regelverket och 

dess konsekvenser 

I det följande delkapitlet diskuterar vi företagsrepresentanternas kontra 
de sakkunnigas och vår syn på IAS/IFRS-regelverket och dess 
konsekvenser. 
 

6.2.1 Harmonisering genom IAS/IFRS 

Harmoniseringen inom redovisningsområdet är både nödvändig och 
välkomnad, det är i princip alla med anknytning till redovisning överens 
om, framförallt med jämförbarhet och öppenhet i tankarna. Detta 
stämmer också överens med exempelvis Epstein & Mirzas (2003) syn på 
fördelarna med harmonisering inom redovisningen. De fem 
förklaringsfaktorer som Wyatt nämner som de främsta anledningarna 
till ett ökat behov och intresse för harmonisering vill vi komplettera med 
det ökande behovet av riskkapital på den internationella 
kapitalmarknaden. (Choi, 1997)  

 
”Den allmänna internationaliseringen är ett bra argument för att 
förespråka en internationell harmonisering inom redovisningen.” 

(respondent i enkätundersökningen) 
 

Frågan är däremot om en harmonisering via IAS/IFRS är den bästa 
utvecklingen. Där är inte företagsrepresentanter och sakkunniga 
överens. Följande två citat från enkätundersökningen är exempel på vad 
flera företagsrepresentanter tycker: 
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”Jag anser att införande av Europeisk redovisningsstandard är en 
mycket bra tanke men är mycket kritisk till den standard man 
valt. Med det menar jag inte att man borde valt US GAAP utan att 
man borde påverka IASB att förenkla sitt regelverk. De hundratals 
tilläggsupplysningar som är obligatoriska ger en sämre överblick 
och gör årsredovisningarna oläsbara för lekmän. Jag tycker att 
det finns alldeles för mycket teori och för lite praktiskt tänkande 
inom IASB.” 
 
”Fullständigt felaktig utveckling där regelverket görs så 
komplicerat att förståelse och analys av ett företag blir omöjligt för 
de flesta. Det krävs särskilda experter hos revisorer och i 
företagen för att kunna hantera regelverket. Redovisningen görs 
till ett egenvärde för teoretiker och motverkar snarare än bidrar till 
utvecklingen av verksamheten.” 

 
Regelverkets komplexitet har vi redan behandlat. 19  Citatet ovan 
aktualiserar även en diskussion om hur IAS/IFRS-regelverket uppfyller 
redovisningens krav i form av begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. De mest intressanta områdena att diskutera finner vi i 
begriplighet och relevans. Att särskilda experter, enligt flera 
företagsrepresentanter, kommer att krävas för att hantera regelverket, 
är knappast ett tecken på begriplighet. I Sverige definieras begreppet 
begriplighet med att användare med en viss kunskap om affärer, 
ekonomi och redovisning ska kunna förstå innehållet i redovisningen 
(Knutsson, 1996). För redovisare och revisorer ser Sigvard Heurlin den 
minskade begripligheten som ett temporärt problem: 

 
”Om det är så att en redovisning enligt IFRS är en bra redovisning 
för användarna och därför en viktig komponent för att en 
aktiemarknad ska fungera bättre än den hittills har gjort, då får 
man se till att man är expert när man sitter i företag och då får 
naturligtvis också revisorer se till att de är experter[……] Man ska 
naturligtvis vara expert när man upprättar redovisningar enligt 
regelsystem, man ska vara expert som revisor, vad ska man 
annars ha för utgångspunkt när man granskar om man inte kan 
den norm och enligt vilken granskningen i vissa avseenden ska 
ske, så det är inget nytt och konstigt med det.” 

(Sigvard Heurlin) 

                                                 
19 Se avsnitt 6.1.2 
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När det sedan gäller kommentaren om krav på upplysningar som inte 
anses vara relevanta och betungande instämmer vi med Ulrika 
Lundströms diskussion om övergångsproblem 20 , men tillägger en 
diskussion förd av Sigvard Heurlin. Han menar att det tidigare varit 
mycket upp till var och en som redovisat att bestämma vad som var 
väsentliga upplysningar (i och med god redovisningssed), vilket är en 
tradition som är djupt rotad i Sverige. I och med IAS/IFRS tillkommer 
krav, eftersom det nya regelverket utgår från vad användarna behöver 
för information för att kunna göra en kvalificerad analys med hjälp av 
årsredovisningen. På detta sätt innebär förmodligen IAS/IFRS en 
upplevd ökning av upplysningar för många. Ytterligare en kommentar 
av Sigvard Heurlin kan tilläggas här: 

 
”Sen så tycker jag att man ska lägga till att, i vart fall IASC när 
jag själv var med, inte alltid hade en klar uppfattning om syftet 
med varje enskilt krav på upplysning och ofta var det så att när 
man kommit fram till upplysningsavsnittet i genomgången av ett 
utkast, var alla så trötta så att den kvalificerade diskussionen 
kring upplysningskraven inte alltid blev av. Det blev ibland en 
dragkamp mellan medan å ena sidan de som var analytiker i 
IASC och å andra sidan de som var företrädare för ’preperer 
interests’, alltså som hade bakgrund som ekonomidirektörer. 
Dessa parter fick ´göra upp´ rätt mycket och sedan, om jag 
överdriver, accepterade IASC i övrigt resultatet.” 

(Sigvard Heurlin) 
Ytterligare en respondent ansåg att harmoniseringen inom 
redovisningsområdet är bra men att: 

 
”...IAS överensstämmer ändå inte med amerikansk redovisning så 
internationell harmonisering uppnås då inte i alla fall.” 

(respondent i enkätundersökningen)  
 

Harmonisering definieras av Roberts (1998) och Haskins (1996) som en 
process där redovisningen går från att inte vara enhetlig till att en eller 
några få väldigt lika principer kommer att gälla. IAS/IFRS tillämpas av 
många länder även utanför EU, men det finns skillnader mellan 
IAS/IFRS och det amerikanska systemet, US GAAP. Därmed är steget 
till standardisering, det vill säga fullständig enhetlighet, fortfarande 
stort inom redovisningsområdet. För att exempelvis underlätta en 

                                                 
20 Se avsnitt 6.1.2 
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notering på New York-börserna är standardisering ett viktigt mål att 
arbeta mot. USA präglas av en stor ”portion” nationalitet vilket 
säkerligen försvårar processen. IASB och FASB 21  arbetar dock med 
gemensamma tidsplaner, men vi menar, precis som Sigvard Heurlin, att 
det kommer att ta lång tid innan redovisningsreglerna är desamma över 
hela kapitalvärlden.  
 
Frågan är vidare om det är möjligt att standardisera redovisningen. 
Precis som harmoniseringskritikerna menar så är de nationella 
skillnader ofta stora samt att olika företag har olika behov. (Choi, 1997) 
Vi ser den senare förklaringen som den som är svårast att överbrygga 
med tanke på regelverkets omfattning, komplexitet och intressentsyn. 
Intressentsynen varierar mellan noterade och onoterade företag, vilket 
ställer till problem då IAS/IFRS främst är inriktat mot en internationell 
kapitalmarknad. Internationaliseringen har medfört att de nationella 
skillnaderna har minskat det senaste decenniet, vilket Sverige är ett 
exempel på. Därför ser vi inte dessa skillnader som lika svåra att 
överbrygga, även om de är grunden till en stor del av den nationella 
harmoniseringskritiken. Att både IASB och FASB härstammar från den 
anglosaxiska redovisningstraditionen torde underlätta en 
standardiseringsprocess gentemot USA, vilket vi anser måste vara den 
mest primära processen i dagsläget, speciellt med tanke på tillgången 
på riskkapital. 
 

6.2.2 IAS/IFRS-regelverkets påverkan på och 

konsekvenser för moderbolagens redovisning 

Redovisningen i Sverige grundar sig i den kontinentaleuropeiska 
modellen, med försiktighet som en mycket viktig princip. De senaste 
åren har möjligheter till värdering till verkligt värde införlivats i svensk 
lag och rekommendationer. Från och med nästa år tas ett ännu större 
steg i och med redovisning enligt IAS/IFRS, som bygger på den 
anglosaxiska redovisningsmodellen. Detta är inte en övergång utan 
kritik och problematik.  
 
Ett stort problem med redovisning baserad på verkliga värden är 
svårigheten att mäta värdena, speciellt på en icke fungerande marknad, 
där ett rättvist marknadspris är svårt att erhålla. IAS/IFRS-regelverket 
utgår från att det alltid är möjligt att finna ett verkligt värde eller att det 

                                                 
21 Financial Accounting Standards Board, USA:s normgivare inom redovisning. 
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går att beräkna det verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt. Detta är något 
som vi och Sigvard Heurlin är kritiska till: 
 

”Den frågan ni förut också ställde om tillämpning av verkliga 
värden i ökande utsträckning är ju också en sån där sak man kan 
fundera över, dels sättet för genomförandet, alltså stegvis utan att 
det finns någon riktigt sammanhållen idé om vad det är som ska 
mätas till verkligt värde och vad det är som inte ska mätas på 
detta sätt. Enligt min uppfattning hade det väl krävts en mer 
systematiskt genomförd process än det här stegvisa förfarandet 
och även svårigheter att mäta saker till verkliga värden - vad är 
den konkreta innebörden i olika sammanhang, speciellt i 
sammanhang där fungerande marknader inte finns. Mycket av 
det här är skrivet med utgångspunkt att verkliga värden alltid går 
att bestämma på ett tillförlitligt sätt.” 

(Sigvard Heurlin) 
 

Skatteverket och Sveriges redovisningskonsulters förbund instämmer i 
delar av kritiken kring värdering till verkligt värde. Skatteverket ser de 
främsta riskerna i kontrollsvårigheter, tvister och ökade 
processkostnader. Om en fungerande marknad saknas blir värderingen 
en sammanställning av subjektiva bedömningar om framtida 
kassaflöden. En värdering till verkligt värde torde visserligen ge en mer 
rättvisande bild än redovisning till anskaffningsvärde, men då uppstår 
istället problemet med hur orealiserade värdeförändringar ska hanteras, 
både redovisnings- och beskattningsmässigt. Vi instämmer med 
Sveriges redovisningskonsulters förbund som exempelvis ser en risk i 
att redovisning av orealiserade värdeförändringar över 
resultaträkningen kan ge en felaktig bild av företagens 
utdelningsförmåga samt skapa en komplicerad konsekvens för 
beskattningen. Intressant i sammanhanget är även det faktum att få 
företagsrepresentanter i vår undersökning har nämnt värdering till 
verkligt värde eller beskattning av orealiserade vinster som problem. 
Detta trots att de är två väsentliga skillnader jämfört med dagens 
redovisning i Sverige. Noteras bör även att 22 % av respondenterna i 
undersökningen anser att redovisning enligt IAS/IFRS ger en korrekt 
bild av verkligheten. Diskussionen kring verkligt värde verkar, anser vi, 
således vara mest av intresse för redovisningsprofessionen.  
 
En redovisning baserad på verkliga värden är även ett steg bort från det 
tidigare starka borgenärsskyddet i Sverige. Ett steg bort från 
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borgenärsskyddet kan lätt uppfattas som ett riskfyllt steg. För 
borgenärer kopplade till noterade moderbolag borde det dock inte 
innebära några större problem. Sigvard Heurlin anser att om IAS/IFRS 
bidrar till en meningsfull redovisning för användarna, så borde den 
även skydda borgenärerna. IAS/IFRS utgår från att den information 
som risktagande investerare behöver för att göra ingående analyser 
borde täcka alla andra intressenters informationsbehov, däribland 
borgenärernas. Vid en första anblick skiljer sig intressentsynen mycket 
åt mellan IAS/IFRS och den svenska Årsredovisningslagen, framförallt 
då Årsredovisningslagen har som mål att rikta sig mot samtliga 
intressenter. För noterade företag har IAS-anpassningen av 
Redovisningsrådets rekommendationer minskat skillnaden gällande 
intressentsynen, vilket bland annat Rolf Rundfelt påpekar. Vi ser inte 
någon risk i att de svenska intressenterna inte får sitt 
informationsbehov tillfredsställt i och med en övergång till IAS/IFRS, 
men kan dock stödja Advokatsamfundets efterlysning av en belysning 
av konsekvenserna av att IAS/IFRS vänder sig till en annan målgrupp 
än den svenska Årsredovisningslagen. Problem anser vi istället kan 
uppstå i och med svårigheter för vissa intressenter, framförallt 
allmänheten, att ta till sig och förstå den publicerade 
redovisningsinformationen. Intressentsynen, anser vi, snarare är ett 
problem vid en tillämpning av IAS/IFRS i onoterade företag, då dessa i 
många fall inte vänder sig till en internationell kapitalmarknad i samma 
grad som noterade företag. 
 
Ytterligare en konsekvens av värdering till verkliga värden är att den 
kan leda till stora resultatsvängningar, trots att någon realisation inte 
har skett. 36 % av respondenterna i vår undersökning ser detta som en 
nackdel med IAS/IFRS-regelverket. Svängningarna kan framförallt 
uppstå vid värdering av finansiella instrument till verkligt värde (IAS 32 
och 39), då värdeförändringarna ska redovisas i resultaträkningen. En 
risk som kan uppstå då är att framförallt analytiker kan få problem att 
”se igenom” siffrorna. Vi tror inte detta ska vara något större problem, 
då kunskapen om det nya regelverket successivt kommer att öka bland 
samtliga inblandade parter. Värderingen av finansiella instrument till 
verkligt värde är tillsammans med ersättningar till anställda (IAS 19) de 
nya regler som företagsrepresentanterna anser kommer att påverka 
moderbolagens redovisning mest. Gällande IAS 19 så har påverkan 
redan skett via RR 29 och ligger främst i ett utökat upplysningskrav, 
som ställer nya krav på företagens informationssystem. Svårast att 
hantera är de nya reglerna för pensioner, vilket vår undersökning visar.  
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Hanteringen av goodwill är också en ”het potatis” inom 
redovisningsområdet. Både metoder med avskrivningar och 
nedskrivningar har mött kritik genom åren. De tidigare reglerna med 
årliga avskrivningar och nedskrivningar vid behov har i och med IFRS 3 
ersatts av enbart nedskrivning vid behov. IASB motiverar sitt beslut 
med att avskrivningar som bäst kan ge en godtycklig uppskattning, av 
hur mycket förvärvad goodwill som har förbrukats, under varje period. 
Professor Geoffrey Whittington, medlem i IASB, gick emot 
organisationens beslut och menar att den nya nedskrivningsmetoden 
innebär en otillförlitlig värderingsprövning som inte kan skilja internt 
genererad goodwill efter förvärvet från förvärvad goodwill. (Nilsson, 
2004) Även Sigvard Heurlin och Redovisningsrådet är kritiska till 
hanteringen av goodwill, speciellt sett till mätproblematiken av framtida 
kassaflöden, då både intern och extern goodwill ska inkluderas och 
värderas. Goodwill är ett av de svåraste redovisningsproblemen att lösa 
och enligt Geoffrey Whittington uppfyller varken en avskrivnings- eller 
en nedskrivningsmetod syftet med att värdera förbrukningen av 
goodwill (Nilsson, 2004). Den optimala lösningen saknas alltså 
fortfarande. Goodwill berör oftast koncernredovisningen, men är 
intressant sett till företagsrepresentanternas syn på IAS/IFRS-
regelverket. Flera har angett att de föredrar en avskrivningsmetod 
framför en nedskrivningsmetod, framförallt på grund av 
värderingsproblemet.  
 

6.2.3 IAS/IFRS-regelverkets omfattning 

IAS-utredningen föreslår ju att alla företag i Sverige ska få möjligheten 
att tillämpa IAS/IFRS fullt ut från och med år 2005. En undersökning 
genomförd av Europeiska kommissionen visar hur de andra länderna 
resonerat i frågan om regelverkets omfattning, det vill säga hur de 
utnyttjat möjligheterna i IAS-förordningens femte artikel. 
Undersökningen är uppdelad på de 18 medlemmarna av EU och EEA 
före 1 maj och på de tio nya EU-medlemsländerna. Bland 
ursprungsländerna förväntas tio länder göra det möjligt för noterade 
moderbolag att redovisa fullt ut enligt IAS/IFRS. Bland de nya 
medlemsländerna är motsvarande siffra tre inklusive Malta och Cypern 
som redan kräver IAS/IFRS för samtliga företag. Det måste i 
sammanhanget tilläggas att endast elva av de totalt 28 undersökta 
länderna har fattat slutliga beslut i frågan. (www.iasplus.com, 040505) I 
Sverige har, som vi tidigare nämnt, ännu inte beslut om en 
lagrådsremiss fattats av regeringen och riksdagsbeslut i frågan väntas 
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inte förrän i slutet av året. För Sveriges del har IAS-utredningens förslag 
legat till grund för kommissionens undersökning. Detsamma gäller även 
vår undersökning.  
 
Det är svårt att hitta någon förklaring till resultaten av kommissionen 
undersökning baserad på olika redovisningstraditioner, då exempelvis 
Tyskland förväntas ge möjligheten till IAS/IFRS-redovisning i juridisk 
person (dock måste tyska regler också följas) medan andra typiska 
kontinentaleuropeiska länder som Italien och Frankrike troligtvis 
förbjuder en IAS/IFRS-redovisning. Ett i grunden anglosaxiskt 
redovisningsland som Storbritannien har valt att utnyttja möjligheten. 
Vi anser istället att specifika nationella faktorer, främst graden av 
koppling mellan redovisning och beskattning, har haft betydelse för hur 
de olika länderna har valt att utnyttja möjligheten i IAS-förordningens 
femte artikel.  
 
Redovisningsrådets nya rekommendation, som blir klar i höst, är riktad 
mot noterade moderbolag och noterade företag utan dotterbolag, för att 
fylla det tomrum som uppstår om IAS/IFRS-tillämpning inte möjliggörs 
i juridisk person. Detta ser vi som ett viktig steg i utvecklingen, vilket 
både underlättar för företagen och redovisningens intressenter. Det 
leder till att redovisningen blir så jämförbar som möjligt samt att en 
övergång till IAS/IFRS även i juridisk person underlättas för de 
noterade koncernerna. 
 
En mycket stor del (80 %) av respondenterna i vår undersökning var 
överens om att IAS/IFRS-regelverket endast bör omfatta noterade 
företag. Undersökningen visar även tecken på att mindre koncerner, 
mer än större koncerner, föredrar en omfattning endast på koncernnivå. 
Bland dem som valt att redovisa enligt IAS/IFRS även i moderbolaget 
var en majoritet (52 %) av åsikten att IAS/IFRS borde omfatta noterade 
företags koncern- och årsredovisning. Begränsade resurser är en vanligt 
förekommande motivering till varför onoterade företag inte bör omfattas 
av det nya regelverket, vilket är en motivering vi ser som väsentlig 
tillsammans med den skilda intressentsynen mellan onoterade och 
noterade företag, som vi behandlat tidigare. 
 
Anledningarna till att avgränsa omfattningen till endast 
koncernredovisning är främst beroende av kopplingen mellan 
redovisning och beskattning, vilken försvårar en tillämpning även i 
juridisk person. Många av respondenterna i undersökningen är även 
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kritiska till IAS/IFRS-regelverket, varvid de vill begränsa dess 
omfattning så mycket som möjligt. Följande citat är ett exempel: 

  
”De rigorösa upplysningskraven ska enligt min mening inte 
tillämpas av någon men därav blir svaret bara noterade 
koncerner. Däremot är det bra om alla företag tillämpar samma 
regelverk och då menar jag att det är bra med någon slags 
´IAS/IFRS light´ för mindre bolag, så man vet att i princip samma 
värderingsregler gäller.” 

(respondent i enkätundersökningen) 
 

Företagsrepresentanterna som anser att IAS/IFRS även borde omfatta 
de noterade företagens årsredovisningar motiverar detta med att det 
skulle underlätta att kunna göra redovisningsmässiga anpassningar 
eller val i den juridiska personen.  

 
”Skulle förenkla hanteringen om man kunde göra sina 
anpassningar i den juridiska personen, såsom till exempel 
komponentavskrivningar”. 

(respondent i enkätundersökningen) 
 
Svängningen från IAS-utredningens förslag till att riksdagen i höst 
troligen, enligt de sakkunniga vi har varit i kontakt med, beslutar att 
moderbolagen inte får tillämpa IAS/IFRS i sin årsredovisning är 
intressant. Vi anser att det är rätt att avvakta med att tillåta IAS/IFRS-
redovisning i juridisk person till dess kopplingen mellan redovisning 
och beskattning är utredd. Vi anser vidare att onoterade företag borde 
få upprätta sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS från och med år 
2005, dels för att underlätta en eventuell notering och dels för att skapa 
möjligheter till ökad jämförbarhet på koncernnivå. Om några år ser vi 
möjligheten till IAS/IFRS även i juridisk person, men det kommer 
krävas en mindre komplex och omfattande variant för mindre och 
onoterade företag, en form av "IAS/IFRS light", främst med tanke på det 
skiftande informationsbehovet samt resurstillgången.  
 
Remissinstanserna är mycket oense om omfattningen av det nya 
regelverket. Aktiespararna tycker att noterade företag ska tvingas att 
redovisa enligt IAS/IFRS i årsredovisningen, Skatteverket förespråkar 
en möjlighet till IAS/IFRS-redovisning i noterade företags 
årsredovisning samt i stora onoterade företags koncernredovisning, 
Svenska advokatsamfundet, Ekonomistyrningsverket och Näringslivets 
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skattedelegation vill ge alla företag möjligheten att redovisa enligt 
IAS/IFRS och Sveriges redovisningskonsulters förbund endast noterade 
företag i årsredovisningen. Kopplingen mellan redovisning och 
beskattning är den främsta motiveringen till remissinsatsernas syn, 
men även företagens olika målgrupper, vilket ligger i linje med Elliot och 
Elliots resonemang (Erdman et al, 2003). Den redovisningsexpertis som 
vi har varit i kontakt med har också varit av skilda åsikter i frågan. 
Sigvard Heurlin ser det som önskvärt att tillämpa IAS/IFRS även i 
moderbolagens årsredovisningar, men han ser det ej nödvändigt ur en 
informationssynvinkel. Rolf Rundfelt förespråkar en tillämpning av alla 
företag i Sverige, med en mindre omfattande variant för onoterade 
företag. Ulrika Lundström ser den optimala lösningen i IAS/IFRS för 
noterade företags koncern- och årsredovisning. Det är således inte 
konstigt att beslutet från Sveriges Riksdag drar ut på tiden. 
 

6.2.4 Betydelsen av moderbolagens årsredovisning 

Under arbetet med vår undersökning har bilden av att moderbolagens 
årsredovisning är betydligt mindre viktig som informationskälla än 
koncernredovisningen växt fram, i alla fall i noterade koncerner.  

 
”From 2005 skall alla noterade bolag upprätta 
koncernredovisningen enligt IFRS. Hur moderbolaget redovisar 
saknar till stor del betydelse.” 

(respondent i enkätundersökningen) 
 

En stor anledning till det svaga intresset för moderbolagens 
årsredovisning är att moderbolagen i många fall har en liten och 
oväsentlig verksamhet, med icke producerande enheter. Den 
intressanta verksamheten finns istället i dotterbolagen. Det gör att 
koncernredovisningen blir den mest betydelsefulla informationskällan 
för exempelvis investerare. Följande citat belyser detta: 

 
”För övrigt upprepar jag att redovisningen för juridiska personer 
är skäligen ointressant för läsarna.” 

(Rolf Rundfelt) 
 

Att moderbolagens årsredovisning är mindre intressant bör dock inte 
ses som en generell regel, vilket Sigvard Heurlin också påpekar. I 
exempelvis investmentbolag baseras investerarnas analys på 
moderbolagets årsredovisning, vilket gör den mycket viktig som 
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informationskälla. Överhuvudtaget så är betydelsen av moderbolagens 
årsredovisning mycket beroende av koncernstrukturen. Sedan måste 
det påpekas att det finns noterade företag som inte är koncerner, i vilka 
årsredovisningen utgör den enda och viktigaste årliga finansiella 
rapporten. Att denna typ av företag finns bidrar starkt till att 
årsredovisningen inte får sättas i andra hand för 
redovisningsprofessionen. 
 
Lagstiftaren gör, som Ulrika Lundström påpekar, inte någon skillnad 
mellan de olika finansiella rapporterna, utan ser dem som lika viktiga. 
Någon skillnad gör inte heller IASB som anger att samma 
redovisningsprinciper ska användas oavsett om IAS/IFRS tillämpas på 
koncern- eller årsredovisningsnivå.  
 
Redogörelsen ovan kan kopplas samman med Gröjers (1997) 
resonemang om årsredovisningens svaga betydelse för långivare, 
kreditgivare och aktieägare, mest på grund av redovisningens 
inaktualitet. Med tanke på utformningen av dagens årsredovisningar, så 
är det inte svårt att dra kopplingar till en företagspresentation snarare 
än en finansiell rapport, vilket Gröjer påpekar. Vi instämmer i Rolf 
Rundfelts åsikt att en företagspresentation oftast har ett 
koncernperspektiv, utifrån det faktum att vi genom Sigvard Heurlin fått 
bilden av att redovisningen av segment, tidigare affärsområden, är en 
klart intressantare typ av redovisning än en redovisning indelad 
företagsvis. 
 

6.3 Kopplingen mellan 

redovisning och beskattning 

Undersökningens fjärde frågeställning behandlar synen på kopplingen 
mellan redovisning och beskattning. Nedan diskuteras kopplingens 
betydelse vid implementeringen av IAS/IFRS och så sias det lite om 
framtiden. 
 
6.3.1 Sammanfattning av kopplingens betydelse vid beslutet 

Som vi tidigare har redogjort för så har faktorn ”kopplingen mellan 
redovisning och beskattning” haft störst betydelse för större koncerner 
vid beslutet angående moderbolagens framtida redovisning. Vår analys 
visar även att de moderbolag som beslutat att övergå till IAS/IFRS lagt 
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liten vikt vid faktorn. Konfidensintervallet för faktorn ligger mellan 2,11 
och 2,62, det vill säga under ”medelstor vikt”.22 
 

6.3.2 Annorlunda beslut vid en frikoppling? 

Endast en respondent svarade ”ja” på frågan om beslutet om 
moderbolagens framtida redovisning skulle ha blivit annorlunda vid en 
frikoppling mellan redovisning och beskattning, varvid det inte är 
möjligt att göra några jämförelser med övriga faktorer på denna fråga. 
En del av respondenterna har ju redan svarat att de kommer att övergå 
till IAS/IFRS och för dem är det rimligt att svara ”nej” på denna fråga. 
Därmed kan vi fundera på varför inte fler respondenter, av dem som i 
sin framtida redovisning inte väljer att tillämpa IAS/IFRS, skulle ändra 
sitt beslut om kopplingen mellan redovisning och beskattning inte 
fanns. Här anser vi att Ulrika Lundström har svaret. Hon påpekar 
nämligen att principen om likformig beskattning, det vill säga att 
samma skatteregler skall gälla oavsett storlek på eller typ av företag, 
medför ett stort problem om man skulle:  
 

”tvinga de här små företagen att hålla reda på ett jättestort 
beskattningsregelverk och med speciella skatteregler utan den 
här kopplingen mellan redovisning och beskattning, bara för att 
de stora ska följa internationell utveckling på 
redovisningsområdet”.  

(Ulrika Lundström) 
 

En frikoppling mellan redovisning och beskattning är således inte 
positiv för alla företag. Även Sveriges redovisningskonsulters förbund 
påpekar i ”sitt” remissvar att det är viktigt att komplexiteten för de små 
företagen inte bör öka alltför mycket så att redovisningens 
informationsvärde motverkas. Sveriges redovisningskonsulters förbund 
uppgav också i remissvaret att de ansåg att redovisningen och 
beskattningen borde frikopplas från varandra. Vi anser att detta är två 
svårförenliga åsikter. En respondent svarade på frågan hur hon/han 
ansåg att kopplingen mellan redovisning och beskattning bör vara 
utformad, och kanske instämmer Sveriges redovisningskonsulters 
förbund i detta svar, på följande sätt: 

 

                                                 
22 För en fullständig analys av kopplingens betydelse vid beslutet, se avsnitt 6.1.3. 
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”Ur en redovisares synvinkel – frikopplad. Ur ett mindre bolags 
perspektiv kan jag dock se fördelar med att redovisningen även är 
underlag för beskattning.” 

(respondent i enkätundersökningen) 
 

Det är ju naturligtvis enklare och mindre resurskrävande för dessa 
mindre företag att ha ett gemensamt system för redovisning och 
beskattning istället för dubbla och från varandra skilda system. Enligt 
samma resonemang borde det då snarare vara de större 
företagen/koncernerna som är för en frikoppling mellan redovisning och 
beskattning. Av de 16 respondenter, som är för en frikoppling hör 15 
respondenter just till antingen den grupp, med flest antal företag eller 
den grupp med näst flest antal företag. Vid en jämförelse mellan svaret 
på frågan om önskvärd koppling mellan redovisning och beskattning 
och antal anställda och omsättning i koncernen ser vi att även här är 
det de koncerner med flest antal anställda och högst omsättning som är 
mest positiva till en frikoppling mellan redovisning och beskattning. Ur 
en motsvarande jämförelse för moderbolagens demografiska faktorer 
kan det inte utläsas något entydigt resultat, då spridningen av svaren 
är mer jämn mellan grupperna. Anledningen till att dessa typer av 
koncerner är för en frikoppling menar vi är att företagandets 
internationalisering har lett till ökade krav på att kunna upprätta en 
”rättvisande” redovisning, för att på så sätt bättre kunna konkurrera 
om riskkapital på den internationella kapitalmarknaden. I vår 
undersökning har vi fått kommentaren att kopplingen mellan 
redovisning och beskattning har en hämmande effekt på redovisningen, 
främst möjligheten att redovisa en rättvisande bild, vilket 
överensstämmer med resonemanget i IAS-utredningen. Vi instämmer i 
Jan Kellgrens påpekande att dagens koppling riskerar att leda till en 
skattedriven redovisning i moderbolagen, där det praktiska med få 
justeringar mellan redovisning och beskattning övertar fokuseringen 
bort från en ”rättvisande” redovisning. Ovanstående resonemang kan 
kopplas samman med följande kloka citat: 

 
”Det har varit bekvämt att i Sverige ha den här kopplingen, men 
för att få en mer enhetlig redovisning världen över, är det möjligt 
att vi i Sverige måste ändra oss.” 

(respondent i enkätundersökningen) 
 

Vi tror att det kan finnas en hel del sanning i detta citat, då människor 
överlag anses vara ”vanedjur”. Vi har under många år haft en koppling 
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mellan redovisning och beskattning i Sverige, varför ska vi ändra på 
detta när det hittills fungerat bra? 

 
”Jag tycker att för stor vikt lägges vid redaktionell text, noter etc i 
IAS/IFRS. Håller fortfarande på ´god redovisningssed´ – har det 
fungerat tidigare så varför inte nu…?” 

(respondent i enkätundersökningen) 
 

Ovanstående citat berör visserligen inte kopplingen mellan redovisning 
och beskattning utan vilket regelverk respondenten skulle välja om 
hon/han själv fick bestämma, men vi anser att resonemanget kan 
återfinnas även inom diskussionen om en eventuell frikoppling. Det är 
ett vanligt sätt att tänka hos människor. Viljan att behålla ett gammalt 
och tryggt system överstiger ofta viljan att förändra, även om 
förändringen kan leda till ett bättre sätt att arbeta. Då ett äldre system 
överges och kontrollen förloras upplever människor ofta osäkerhet och 
obehag. Därmed känns det tryggare att behålla kopplingen mellan 
redovisning och beskattning för att slippa osäkerheten med att behöva 
lära sig ett nytt skattesystem, speciellt nu när även ett nytt 
redovisningssystem införs.  
 
Om kopplingen behålls innebär detta att IAS/IFRS-regelverket kan 
komma att ligga till grund för beskattningen. Detta regelverk har aldrig 
varit avsett att användas som beskattningsunderlag, vilket är orsaken 
till att vissa, för redovisningen i Sverige, negativa skattekonsekvenser 
uppstår. 23  Betyder då detta att IAS/IFRS inte är bra som 
skatteunderlag? Jan Kellgren kommenterar frågan på följande sätt: 

 
”…man är lite hastig när man drar slutsatsen att det (IAS/IFRS, 
vår anmärkning) inte passar som beskattningsunderlag. Därmed 
inte sagt att det är bra men bara för att någonting inte är tänkt för 
något så betyder det ju inte att det inte är vettigt för det” 

(Jan Kellgren) 
 

Detta anser vi vara tänkvärt! I det förarbete vi genomförde innan arbetet 
med uppsatsen påbörjades tog vi del av litteratur som beskrev 
kopplingen mellan redovisning och beskattning och vilka negativa 
konsekvenser som skulle uppstå om IAS/IFRS användes som 
beskattningsunderlag. Det var dock inte många som skrev om 

                                                 
23 Se avsnitt 4.6. 
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möjligheten av att IAS/IFRS skulle kunna fungera även som 
beskattningsunderlag. Som Jan Kellgren citeras ovan är det dock inte 
sagt att IAS/IFRS är bra som beskattningsunderlag men:  

 
”Så gillar man en beskattning som tar fasta på ett 
företagsekonomiskt resultat så tycker jag att den (IAS/IFRS, vår 
anmärkning) är, sett till den, just den, parametern rätt bra” 

(Jan Kellgren) 
 

Sakkunniga i Sverige är, som vi tidigare nämnt, ganska eniga om att det 
inte kommer att bli tillåtet med IAS/IFRS-redovisning i de svenska 
moderbolagens årsredovisning de närmaste åren, eftersom 
skattekopplingen ännu inte hunnit utredas. Det finns ingen anledning, 
anses det, att tillåta en redovisning som inte kommer att kunna 
genomföras. I vår undersökning har dock följande kommentar 
framförts: 

 
”Vi tar… IFRS och beskattningen kommer i andra hand.”  

 
Således väljer denna respondents företag att redovisa enligt IAS/IFRS, 
trots negativa skattekonsekvenser. Vi undrar därmed varför inte en 
sådan redovisning skall tillåtas, när vissa företag är beredda att ”betala 
priset” för IAS/IFRS-redovisning även i juridisk person. 
Advokatsamfundet anser dock att, eftersom det för närvarande inte 
finns något som tyder på att redovisningen och beskattningen kommer 
att frikopplas, antalet frivilliga tillämpare av IAS/IFRS i juridisk person 
förmodligen blir mycket begränsat. Advokatsamfundet ställer sig 
därmed frågande till huruvida det är nödvändigt att komplicera 
redovisningsreglerna med en frivillig möjlighet som kanske inte kommer 
att utnyttjas mer än i mycket begränsad utsträckning. Vi ställer oss 
dock, i vår tur, frågande till om denna valmöjlighet verkligen skulle 
komplicera redovisningsreglerna i så stor utsträckning.  
 
En teori som vi, beaktat Jan Kellgrens åsikter om IAS/IFRS som 
beskattningsunderlag och några respondenters svar angående 
skattekopplingens betydelse vid val av redovisningsregelverk, funderat 
över är den att istället för att diskutera hur det svenska skattesystemet 
ska kunna anpassas till IAS/IFRS-redovisning skulle diskussionen 
kunna fokusera på möjligheten att utgå från IAS/IFRS som 
beskattningsunderlag och behålla kopplingen mellan redovisning och 
beskattning. Visserligen krävs vissa justeringar inför beskattningen, 
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men då grundtanken med IAS/IFRS är att ett ”rättvist” resultatmått 
skall presenteras verkar det inte helt orimligt att även beskatta detta 
resultat. Kanske ska således inte IAS/IFRS direkt avfärdas som 
beskattningsunderlag utan faktiskt vara värd en utredning. Om 
kopplingen mellan redovisning och beskattning kunde behållas skulle 
problemen för exempelvis små företag undvikas. Vi utger oss dock inte 
för att ha tillräcklig kunskap för att kunna bedöma denna svåra fråga, 
utan nöjer oss med att framföra våra tankar angående en annan 
utgångspunkt i diskussionen om redovisning och beskattning. 
 

6.3.3 Harmonisering inom skatteområdet 

En vidareutveckling av ovanstående diskussion är att diskutera en 
harmonisering även inom skatteområdet, eventuellt med en gemensam 
europeisk skattebas som följd. Genom en sådan utveckling skulle 
nationella problem inom skatteområdet kunna undvikas. Enligt Jan 
Kellgren är detta en stor och intressant fråga och menar att det inte i 
längden går att fortsätta att försöka lösa internationella skatteproblem 
nationellt, lika lite som det fungerar att, vilket Sveriges 
redovisningskonsulters förbund påpekar, Sverige i framtiden har en 
egen redovisningsstandard som är skild från den internationella 
utvecklingen. Vi anser att detta är ett förnuftigt resonemang. När nu 
harmonisering inom redovisningsområdet är en så aktuell fråga, borde 
det vara rimligt att utnyttja ”harmoniseringstänkandet” till en 
diskussion om harmonisering även inom skatteområdet. Att utgå från 
IAS/IFRS-reglerna, för att få ett samband mellan redovisning och 
beskattning, anser Jan Kellgren vara möjligt. Han påpekar dock att 
IAS/IFRS endast ger vägledning i periodiseringsfrågan, men inte lämnar 
någon lösning till beskattningens omfångsfråga. För att få proportioner 
till detta problem, avslutar vi dock denna diskussion med följande citat 
av Jan Kellgren: 

 
”…problemen är väldigt stora, men samtidigt bör de inte, 
problemen, överdrivas. Det är inte världskrig vi pratar om utan det 
är ju trots allt lite skatteproblem...” 

(Jan Kellgren) 
 

Upplysningsvis vill vi även nämna att när vi pratat om kopplingen 
mellan redovisning och beskattning har vi inte bett respondenterna att 
närmare specificera om det är det formella eller det materiella 
sambandet som avses, då vi ansåg att detta skulle vara en onödigt svår 
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fråga för respondenterna att svara på. Vid intervjun med Jan Kellgren 
gjordes dock en uppdelning mellan just det formella och det materiella 
sambandet. Jan Kellgrens åsikt är att det materiella sambandet bör 
behållas, dock som i dagsläget kompletterat med vissa centrala 
särskilda skatteregler (exempelvis för fastigheter), medan det formella 
sambandet skulle kunna tas bort och ersättas av en lägre skattesats. 
Jan Kellgren är dock lite fundersam över om han skulle våga ta bort det 
formella sambandet när det gäller överavskrivningar på inventarier. 
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7. Slutsatser och framåtblick 
I detta kapitel redogörs det kortfattat för vad 
vi har kommit fram till under arbetet med 
uppsatsen. Undersökningens fyra 
frågeställningar besvaras var och en för sig. 
Slutsatserna fokuserar kring de intressantaste 
resultaten.  
 
 
 
 

7.1 Frågeställningarna besvaras 

Hur kommer noterade moderbolag, som ej är tvingade att övergå 
till IAS/IFRS-regelverket, att förhålla sig till den föreslagna 
möjligheten av en övergång även gällande årsredovisningen? Är 
besluten i linje med företagsrepresentanternas önskvärda 
redovisningsregelverk? 
 
Mer än hälften av företagen i vår undersökning har valt att tillämpa 
IAS/IFRS även i moderbolagets årsredovisning, trots att många är 
negativt inställda till regelverket. Av dessa företag som valt att tillämpa 
IAS/IFRS är 76 % för en fortsatt koppling mellan redovisning och 
beskattning, trots negativa skattekonsekvenser. Många av de mindre 
koncernerna har ännu inte fattat något beslut angående moderbolagens 
redovisning från och med år 2005.  
 
Av de 46 respondenter som har uppgivit att deras respektive 
moderbolag har valt att från och med år 2005 övergå till att redovisa 
enligt IAS/IFRS vill egentligen endast 17 respondenter redovisa enligt 
detta regelverk. Redovisningsrådets rekommendationer i dagens lydelse 
inom ramen för Årsredovisningslagens ramar och god redovisningssed 
är det regelverk som är mest populärt bland respondenterna. Det visar 
således att besluten inte ligger i linje med företagsrepresentanternas 
önskvärda redovisningsregelverk. 
 
Av de respondenter som skulle välja att tillämpa IAS/IFRS även om 
hon/han fick välja helt själv ser vi att dessa respondenter främst 
representerar de koncerner med flest antal företag, ”många” anställda 
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4. Referensram
5. Empiri   
6. Analys 

7. Slutsatser 
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och ”hög” omsättning. Bland de respondenter som skulle välja en 
utvidgad årsredovisningslag och god redovisningssed är tendensen dock 
den motsatta, här hittar vi främst de respondenter som representerar 
koncerner med ”få” antal bolag, med ”få” anställda och ”låg” 
omsättning.  
 
Vilka faktorer har varit styrande vid beslutet gällande noterade 
moderbolags framtida redovisning? 
 
Vår undersökning visar att en knapp fjärdedel av 
företagsrepresentanterna angett att enhetlighet inom koncernen haft 
eller kommer att ha mycket stor vikt vid beslutet gällande de noterade 
moderbolagens framtida redovisning. Totalt sett så har en majoritet (52 
%) lagt större vikt än medelvikt vid faktorn. Betydelsen av kopplingen 
mellan redovisning och beskattning ser företagsrepresentanterna som 
mindre viktig än enhetlighet, då 60 % angett att faktorn haft eller 
kommer att ha mycket liten eller liten vikt vid beslutet. Minst viktig 
anses kostnadsfaktorn vara. Mer än hälften (54 %) av 
företagsrepresentanterna anser att faktorn har mycket liten betydelse. 
 
Rangordningen ovan, det vill säga att enhetlighet har setts som den 
viktigaste faktorn av de faktorer vi har undersökt, före kopplingen 
mellan redovisning och beskattning och att minst vikt har lagts vid 
kostnaden är även statiskt säkerställd (95 %).  
 
Vilken syn har representanter för de noterade moderbolagen och 
sakkunniga på IAS/IFRS-regelverket? 
 
Harmonisering av redovisningen ses bland både företagsrepresentanter 
och sakkunniga som en nödvändig och välkomnad utveckling. Detta 
främst tack vare den ökade jämförbarhet och öppenhet samt tillgång till 
riskkapital som harmoniseringen leder till. Framförallt 
företagsrepresentanterna ställer sig dock tveksamma till om tillämpning 
av IAS/IFRS är ”rätt” utveckling. De kritiserar regelverket främst 
gällande begriplighet och relevans. De anser även att regelverket är 
alldeles för teoretiskt och saknar praktisk koppling till verkligheten. 
Vissa företagsrepresentanter är även kritiska eftersom IAS/IFRS-
regelverket ej stämmer överens med US GAAP, då USA ses som en av de 
främsta kapitalmarknaderna för många företag. De sakkunniga förstår 
kritiken men menar i stort att detta är ett temporärt problem, som löses 
genom att kunskapen om IAS/IFRS successivt ökar i företagen. 
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Främst de sakkunniga ser problem med värdering till verkligt värde, då 
detta innebär en mätproblematik, främst vid goodwillvärdering och då 
en fungerande marknad saknas, vilket kan leda till att subjektiva 
bedömningar i högre grad än idag kan ligga till grund för analyser. 
Värdering av finansiella instrument (IAS 32 och 39), ersättningar till 
anställda (IAS 19) och goodwillhantering (IAS 22/IFRS 3) tros påverka 
redovisningen mest för noterade moderbolag.  
 
Respondenterna i vår enkätundersökning och sakkunniga är i 
huvudsak överens om att IAS/IFRS-regelverket endast bör omfatta 
noterade företag, men om det ska gälla bara koncernredovisningen eller 
om även årsredovisningen ska inkluderas är de inte överens om.  
 
Vilken syn har representanter för de noterade moderbolagen och 
sakkunniga på kopplingen mellan redovisning och beskattning? 
 
Drygt 63 % av de som tagit ställning i frågan om hur kopplingen mellan 
redovisning och beskattning bör vara utformad i Sverige är för en 
koppling av den typ vi har idag eller ännu starkare. En tredjedel anser 
att redovisningen och beskattningen bör frikopplas från varandra. De 
respondenter som är för en frikoppling representerar i huvudsak 
koncerner med ”många” företag, ”många” anställda och ”hög” 
omsättning. 
 
Jan Kellgren anser att kopplingen mellan redovisning och beskattning 
har en hämmande effekt på redovisningen, främst möjligheten att 
redovisa en rättvisande bild. Sveriges redovisningskonsulters förbund 
är för en frikoppling eftersom Sverige bör kunna följa den 
internationella redovisningsutvecklingen och inte hämmas av 
begränsningar hänförliga till det svenska skattesystemet. Näringslivets 
skattedelegation förespråkar en utformning av skattereglerna så att de 
inte hindrar eller försvårar en tillämpning av IAS/IFRS i juridisk 
person. De anser även att beskattningen bör baseras på historiska 
anskaffningsvärden och resultatet av genomförda transaktioner och inte 
på verkliga värden och orealiserade värdeförändringar. De flesta 
sakkunniga är överens om att kopplingen mellan redovisning och 
beskattning bör utredas inom en snar framtid. 
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7.2 Framåtblick och forskningsförslag 

Under vårt arbete har vi fått klart för oss att införandet av IAS/IFRS är 
en fråga som både engagerar, gläder och upprör berörda parter. Att 
överge djupt rotade principbaserade nationella redovisningsregler och 
ersätta dem med mer detaljerade internationella redovisningsprinciper 
är ett stort steg i redovisningsutvecklingen. Vi väntar med intresse på 
att se vilket beslut Sveriges Riksdag kommer att ta gällande IAS/IFRS-
regelverkets omfattning i Sverige. Sverige är precis som många andra 
länder inom EU väldigt sena med att ta beslut i frågan, varvid det 
troligtvis, vilket vi nämnt tidigare, inte blir tillåtet att redovisa enligt 
IAS/IFRS i juridisk person. Under kommande år kommer troligtvis 
kopplingen mellan redovisning och beskattning utredas och anpassas 
för att möjliggöra tillämpning av IAS/IFRS även i juridisk person om 
några år. 
 
Vår undersökning har varit bred och berört flera olika delar kopplade 
till implementeringen av IAS/IFRS. Vi ser därför stora möjligheter till att 
studera vissa fenomen djupare än vad vi har gjort. De områden vi 
främst tänker på är att studera företagsrepresentanternas attityder efter 
införandet av IAS/IFRS-reglerna och konsekvenserna av begreppet god 
redovisningsseds avtagande betydelse. Vi ser det även som intressant 
att göra en undersökning motsvarande denna efter att Sveriges Riksdag 
har beslutat om IAS/IFRS-regelverkets omfattning.  
 
Vad gäller beskattning av juridisk person så anser vi att det vore värt 
att undersöka huruvida det är möjligt att utgå från IAS/IFRS som 
beskattningsunderlag och därmed kunna behålla kopplingen mellan 
redovisning och beskattning i Sverige. Visserligen krävs vissa 
justeringar inför beskattningen, men då grundtanken med IAS/IFRS är 
att ett ”rättvist” resultatmått skall presenteras verkar det inte helt 
orimligt att även beskatta detta resultat. Om kopplingen mellan 
redovisning och beskattning kunde behållas skulle problem för 
exempelvis små företag undvikas. 
 
Intressant är vidare att diskutera en harmonisering även inom 
skatteområdet, eventuellt med en gemensam europeisk skattebas som 
följd. Genom en sådan utveckling skulle nationella problem inom 
skatteområdet kunna undvikas. Här ser vi också en möjlighet att 
djupare studera möjligheterna och tillvägagångssätten för en 
harmonisering. 
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BILAGA 1 

Enkäten 

Moderbolags redovisning i noterade koncerner 
 

Vi är två studenter på Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet som för tillfället 
genomför vår magisteruppsats inom ämnesområdet företagsekonomi. Syftet med 
uppsatsen är att kartlägga hur moderbolag i noterade koncerner utnyttjar den 
rekommenderade möjligheten (enligt IAS-utredningen, SOU 2003:71) att från och med 
år 2005 välja redovisningsregelverk. Frågan gällande vilken koncern Ni arbetar inom är 
endast till för att vi ska kunna följa upp vilka som har svarat. Vi kommer inte att 
använda individuella svar, som går att koppla till en viss respondent, i vår uppsats. I 
slutet av enkäten har Ni möjlighet att fylla i Er e-postadress för att få ta del av uppsatsen 
när den är färdig i juni. 
Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss på 
marth787@student.liu.se eller evaan762@student.liu.se. 
 
Del 1 - Allmänna bakgrundsfakta 
 
1. Vilken koncern arbetar Ni inom?   

  
 
2. Vilken är Er befattning/funktion inom koncernen?   

  

3. Hur många bolag består koncernen av?   
 

4. Hur många heltidsanställda arbetar i koncernen?   
 

5. Hur många heltidsanställda arbetar i koncernens moderbolag?   
 

6. Hur stor är årsomsättningen i koncernen?   
 

7. Hur stor är årsomsättningen i moderbolaget?   
 
8. Vilket av nedanstående alternativ passar bäst in på Er koncern?  

Enbart inhemsk verksamhet 

Till största delen inhemsk verksamhet 

Lika stor del inhemsk som utländsk verksamhet 

Till största delen utländsk verksamhet 

Enbart utländsk verksamhet 
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Del 2 - Redovisningsregelverk idag och i framtiden 
 
9. Redovisar koncernens moderbolag, parallellt med Årsredovisningslagen (ÅRL) 
och Redovisningsrådets rekommendationer, enligt något annat regelverk?  

Ja, IAS/IFRS 

Ja, US GAAP 

Ja, annat, nämligen:  

Nej, inget parallellt regelverk  
 
10. Enligt IAS-utredningen (SOU 2003:71) rekommenderas att alla svenska 
företag (noterade och onoterade) ska få möjligheten att redovisa enligt IAS fullt ut 
(alternativ 1). Utredarna föreslår även som ett alternativ att utvidga ÅRL och 
därigenom anpassa den till redovisning enligt IAS, men inom ÅRL: s ram 
(alternativ 2). 
 
Givet att förslagen i IAS-utredningen antas av riksdagen, enligt vilket regelverk 
kommer koncernens moderbolag att redovisa från och med år 2005?  

Redovisningsrådets rekommendationer i dagens lydelse inom ramen för nuvarande  
       ÅRL och god redovisningssed 

IAS/IFRS (alternativ 1 enligt IAS-utredningen) 

Utvidgad ÅRL och god redovisningssed (alternativ 2 enligt IAS-utredningen) 

US GAAP 

Annat, nämligen:  

Ej beslutat  
 
11. Hur stor vikt har kostnaden för att byta redovisningsregelverk haft vid beslutet 
angående hur moderbolaget ska redovisa i framtiden (från och med år 2005)? Om 
Ni ej har fattat ett beslut i frågan, ange hur stor vikt Ni tror faktorn kommer att 
ha vid det kommande beslutet. 
(1=Mycket liten vikt och 5=Mycket stor vikt) 

1 2 3 4 5 
Motivering: 
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12. Hur viktig har faktorn "ett enhetligt redovisningsregelverk inom koncernen" 
varit vid beslutet angående hur moderbolaget ska redovisa i framtiden (från och 
med år 2005)? Om Ni ej har fattat ett beslut i frågan, ange hur stor vikt Ni tror 
faktorn kommer att ha vid det kommande beslutet. 
(1=Mycket liten vikt och 5=Mycket stor vikt) 

1 2 3 4 5 
Motivering: 

 
 
13. Hur stor vikt har direktiv från koncernnivå haft vid beslutet angående hur 
moderbolaget ska redovisa i framtiden (från och med år 2005)? Om Ni ej har 
fattat ett beslut i frågan, ange hur stor vikt Ni tror faktorn kommer att ha vid det 
kommande beslutet. 
(1=Mycket liten vikt och 5=Mycket stor vikt) 

1 2 3 4 5 
Motivering: 

 
 
14. Hur stor vikt har kopplingen mellan redovisningen och beskattningen haft vid 
beslutet angående hur moderbolaget ska redovisa i framtiden (från och med år 
2005)? Om Ni ej har fattat ett beslut i frågan, ange hur stor vikt Ni tror faktorn 
kommer att ha vid det kommande beslutet. 
(1=Mycket liten vikt och 5=Mycket stor vikt) 

1 2 3 4 5 
Motivering: 

 
 
15. Om redovisningen i dagsläget inte hade varit kopplad till beskattningen, hade 
Ert beslut då blivit annorlunda? Om Ni ej har fattat ett beslut i frågan var vänlig 
att gå vidare till nästa fråga (fråga 16) utan att svara på denna fråga.  

Ja Nej Vet ej 
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16. Hur anser Ni att kopplingen mellan redovisning och beskattning bör vara 
utformad i Sverige?   

  
 
17. Om Ni inte skulle styras av krav eller direktiv vid valet av 
redovisningsregelverk, vilket regelverk skulle Ni föredra att använda i 
moderbolaget och varför?  

Redovisningsrådets rekommendationer i dagens lydelse inom ramen för nuvarande  
       ÅRL och god redovisningssed 

IAS/IFRS (alternativ 1 enligt IAS-utredningen, för beskrivning se fråga 10) 

Utvidgad ÅRL och god redovisningssed (alternativ 2 enligt IAS-utredningen, för 
beskrivning se fråga 10) 

US GAAP 

Annat, nämligen:  

Vet ej  
Motivering: 

 
 

 
Del 3 - IAS-regelverket 
 
18. Hur stor anser Ni att kunskapen gällande IAS-regelverket är i moderbolaget?  
(1=Mycket liten och 5=Mycket stor) 
 

1 2 3 4 5 
 
19. Vilka fördelar anser Ni är de främsta med IAS-regelverket (ange max tre 
alternativ)?   

Minskar kapitalkostnaden 

Effektiviserar konkurrensen på den internationella marknaden 

Ger en korrekt bild av verkligheten 

Stimulerar den ekonomiska tillväxten 

Leder till bättre lednings- och investeringsbeslut 

Underlättar den fria rörligheten för kapital på den inre marknaden 

Leder till ökad jämförbarhet 
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20. Vilka nackdelar anser Ni är de främsta med IAS-regelverket (ange max tre 
alternativ)?   

Komplicerat regelverk 

Leder till tidigarelagd beskattning 

Leder till beskattning av orealiserade vinster 

Leder till för stort fokus på redovisningen och för litet fokus på verksamheten 

Leder till större omotiverade resultatsvängningar 

Ger en felaktig bild av verkligheten 

Leder till sämre redovisning än US GAAP 
 
OBS! Om Ert moderbolag inte kommer att redovisa enligt IAS från och 
med 2005, var vänlig att gå vidare till fråga 24. 
 
21. Hur långt har moderbolaget kommit i processen att implementera IAS?   

Inledningsstadiet 

Planeringsstadiet 

Genomförandestadiet 

Avslutningsstadiet 
 
22. Har Ni hittills upplevt några problem under implementeringsprocessen?   

Ja Nej Vet ej 
 
Om ja, vilken typ av problem? 

  
 
23. Vilken/vilka IAS-regel/regler tror Ni kommer att påverka redovisningen i 
moderbolaget mest?   
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24. Är det något speciellt inom IAS-regelverket som Ni skulle vilja ändra på?   

Ja Nej Vet ej 
 

Om ja, vad och hur? 

  
 
25. Anser Ni att internationell harmonisering är en bra utveckling inom 
redovisningsområdet?   

Ja Nej Vet ej 
 

Motivering: 

  
 
26. Vilka företag och vilken redovisning anser Ni bör omfattas av IAS-
regelverket?   

Noterade företags koncernredovisning 

Alla företags koncernredovisning 

Noterade företags års- och koncernredovisning 

Alla företags års- och koncernredovisning 

Vet ej 
 

Motivering: 

  
 
Övriga kommentarer:   

  
 
Om Ni vill ta del av undersökningsresultatet i juni ange Er e-postadress här:    

  
Submit Rensa formuläret
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 
Sigvard Heurlin, auktoriserad revisor, Redovisningsrådet 
Många anser att moderbolagens årsredovisning inte har så stor 
betydelse, då informationen är inaktuell och därigenom inte uppfyller 
intressenternas aktuella informationsbehov. Kritikerna ser 
årsredovisningen mer som en företagspresentation än en ekonomisk 
rapport. Vilken betydelse/vilket syfte anser du att moderbolagets 
årsredovisning har? 
 
I vår undersökning har många företag angett att en övergång till 
IAS/IFRS även i moderbolaget inte medför några större problem 
eftersom värdena ändå måste tas fram till koncernredovisningen. Varför 
har ni inom Redovisningsrådet valt att utarbeta en ny rekommendation 
för moderbolagen?  
 
Förslaget från IAS-utredningen leder till att skilda redovisningsprinciper 
kan användas för koncern- respektive årsredovisning. Hur anser du att 
detta påverkar utvecklingen av god redovisningssed i Sverige? 
 
Två alternativa regelverk (ÅRL och IAS/IFRS) kan komma att gälla i 
Sverige, hur anser du att detta påverkar jämförbarheten? 
 
Vår undersökning visar att över hälften av respondenterna anser att 
IAS/IFRS-regelverket leder till för stort fokus på redovisningen och för 
litet fokus på verksamheten. Vad har du för kommentar till detta? 
 
IAS/IFRS-regelverket syftar främst till att tillfredsställa det 
internationella näringslivets informationsbehov medan det nuvarande 
svenska regelverket vänder sig till samtliga intressenter. Ser du något 
problem i att IAS/IFRS-regelverket har en annan intressentsyn än det 
nuvarande svenska regelverket? 
 
IAS/IFRS-regelverket har, som tidigare nämnts, en annan intressentsyn 
än svenska regler. Finns det någon risk att svenska intressenter inte får 
den information de är vana vid och därmed inte sitt informationsbehov 
tillfredsställt om moderbolaget väljer att övergå till IAS/IFRS i sin 
årsredovisning?  
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IAS/IFRS-regelverket leder till ett minskat borgenärsskydd jämfört med 
nuvarande svenska regler, då bland annat värdering till verkligt värde 
innebär uppskattningar av framtida kassaflöden istället för värdering 
enligt försiktighetsprincipen. Hur anser du att det minskade 
borgenärsskyddet i och med IAS/IFRS-reglerna påverkar god 
redovisningssed?  
 
I och med att IAS/IFRS är under utveckling och standards förändras 
kontinuerligt måste även redovisningsdirektiven och ÅRL uppdateras i 
samma takt. Ser du något problem i att lagstiftaren kan få svårighet att 
följa med i förändringstakten? 
 
I vår undersökning har många svarat att de tycker att IAS/IFRS-
regelverket är komplicerat och att många upplysningar som måste 
lämnas är irrelevanta och betungande. Hur anser du att det 
överensstämmer med redovisningens krav i form av begriplighet och 
relevans? 
 
Vissa företagsrepresentanter i vår undersökning anser att det krävs 
experter, både redovisare och revisorer, för att klara av att hantera 
IAS/IFRS-regelverket. Tror du att företagen kommer att kunna hantera 
ett regelverk som många anser vara komplicerat och för omfattande? 
 
Om det finns något inom IAS/IFRS-regelverket du skulle vilja ändra på, 
vad skulle det i så fall vara? Varför? 
 
45 % av respondenterna i vår undersökning tycker att IAS/IFRS-
reglerna bör omfatta noterade företags koncern- och årsredovisning och 
35 % endast de noterade företagens koncernredovisningar. Vilka företag 
och vilken typ av redovisning anser du bör omfattas av IAS/IFRS-
reglerna? 
 
Vet du hur de övriga nordiska länderna (Norge, Danmark, Finland) har 
beslutat gällande IAS-förordningen? Vilka faktorer har varit styrande 
vid deras beslut? 
 
Sveriges normgivare tappar i och med övergången till IAS/IFRS 
kontrollen över redovisningens utveckling i Sverige. Hur anser du att 
den internationella harmoniseringen påverkar utvecklingen av god 
redovisningssed i Sverige?  
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Är det tagna harmoniseringssteget ett lagom stort steg eller bör 
målsättningen vara att standardisera redovisningen? 
 
Redovisningen har genom åren på grund av exempelvis kulturella, 
språkliga och koloniala faktorer utvecklats olika i olika länder. Vilka 
specifika nationella faktorer inom redovisningen anser du är svårast att 
överbrygga för en smidig övergång till IAS-regelverket i Sverige?  
 
Ulrika Lundström, bolagsjurist, Redovisningsrådet 
Många anser att moderbolagens årsredovisning inte har så stor 
betydelse, då informationen är inaktuell och därigenom inte uppfyller 
intressenternas aktuella informationsbehov. Kritikerna ser 
årsredovisningen mer som en företagspresentation än en ekonomisk 
rapport. Vilken betydelse/vilket syfte anser du att moderbolagets 
årsredovisning har? 
 
I vår undersökning har många företag angett att en övergång till 
IAS/IFRS även i moderbolaget inte medför några större problem 
eftersom värdena ändå måste tas fram till koncernredovisningen. Varför 
har ni inom Redovisningsrådet valt att utarbeta en ny rekommendation 
för moderbolagen?  
 
Vad är syftet med den nya rekommendationen för moderbolags 
årsredovisning som ni för tillfället arbetar med? 
 
Vad är det tänkt att rekommendationen ska innehålla? 
 
Hur förhåller sig den nya rekommendationen till IAS/IFRS-reglerna? 
 
Vilken typ av företag och vilken typ av redovisning ska omfattas av 
rekommendationen? 
 
Hur sker arbetet med den nya rekommendationen parallellt med att 
Riksdagen ännu inte fattat beslut om tillämpningen av IAS/IFRS i 
Sverige? 
 
IAS/IFRS-regelverket är inte tänkt att användas som skatteunderlag 
och bygger på en annan periodiserings- och värderingssyn än 
nuvarande svenska regler. Hur har ni tagit hänsyn till kopplingen 
mellan redovisning och beskattning vid arbetet med den nya 
rekommendationen?  
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Förslaget från IAS-utredningen leder till att skilda redovisningsprinciper 
kan användas för koncern- respektive årsredovisning. Hur anser du att 
detta påverkar utvecklingen av god redovisningssed i Sverige?  
 
Två alternativa regelverk (ÅRL och IAS/IFRS) kan komma att gälla i 
Sverige, hur anser du att detta påverkar jämförbarheten? 
 
Vår undersökning visar att över hälften av respondenterna anser att 
IAS/IFRS-regelverket leder till för stort fokus på redovisningen och för 
litet fokus på verksamheten. Vad har du för kommentar till detta? 
 
IAS/IFRS-regelverket syftar främst till att tillfredsställa det 
internationella näringslivets informationsbehov medan det nuvarande 
svenska regelverket vänder sig till samtliga intressenter. Ser du något 
problem i att IAS/IFRS-regelverket har en annan intressentsyn än det 
nuvarande svenska regelverket? 
 
IAS/IFRS-regelverket har, som tidigare nämnts, en annan intressentsyn 
än svenska regler. Finns det någon risk att svenska intressenter inte får 
den information de är vana vid och därmed inte sitt informationsbehov 
tillfredsställt om moderbolaget väljer att övergå till IAS/IFRS i sin 
årsredovisning?  
 
IAS/IFRS-regelverket leder till ett minskat borgenärsskydd jämfört med 
nuvarande svenska regler, då bland annat värdering till verkligt värde 
innebär uppskattningar av framtida kassaflöden istället för värdering 
enligt försiktighetsprincipen. Hur anser du att det minskade 
borgenärsskyddet i och med IAS/IFRS-reglerna påverkar god 
redovisningssed?  
 
Vår undersökning visar att mindre koncerner ser kostnaden att övergå 
till IAS/IFRS i moderbolagets årsredovisning som en viktigare faktor än 
större koncerner. Ser du någon risk i att mindre koncerner drabbas 
hårdare av en övergång än de större koncernerna? 
 
I och med att IAS/IFRS är under utveckling och standards förändras 
kontinuerligt måste även redovisningsdirektiven och ÅRL uppdateras i 
samma takt. Ser du något problem i att lagstiftaren kan få svårighet att 
följa med i förändringstakten? 
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I vår undersökning har många svarat att de tycker att IAS/IFRS-
regelverket är komplicerat och att många upplysningar som måste 
lämnas är irrelevanta och betungande. Hur anser du att det 
överensstämmer med redovisningens krav i form av begriplighet och 
relevans? 
 
Vissa företagsrepresentanter i vår undersökning anser att det krävs 
experter, både redovisare och revisorer, för att klara av att hantera 
IAS/IFRS-regelverket. Tror du att företagen kommer att kunna hantera 
ett regelverk som många anser vara komplicerat och för omfattande? 
 
Om det finns något inom IAS/IFRS-regelverket du skulle vilja ändra på, 
vad skulle det i så fall vara? Varför? 
 
45 % av respondenterna i vår undersökning tycker att IAS/IFRS-
reglerna bör omfatta noterade företags koncern- och årsredovisning och 
35 % endast de noterade företagens koncernredovisningar. Vilka företag 
och vilken typ av redovisning anser du bör omfattas av IAS/IFRS-
reglerna? 
 
Vet du hur de övriga nordiska länderna (Norge, Danmark, Finland) har 
beslutat gällande IAS-förordningen? Vilka faktorer har varit styrande 
vid deras beslut? 
 
Sveriges normgivare tappar i och med övergången till IAS/IFRS 
kontrollen över redovisningens utveckling i Sverige. Hur anser du att 
den internationella harmoniseringen påverkar utvecklingen av god 
redovisningssed i Sverige?  
 
Är det tagna harmoniseringssteget ett lagom stort steg eller bör 
målsättningen vara att standardisera redovisningen? 
 
Redovisningen har genom åren på grund av exempelvis kulturella, 
språkliga och koloniala faktorer utvecklats olika i olika länder. Vilka 
specifika nationella faktorer inom redovisningen anser du är svårast att 
överbrygga för en smidig övergång till IAS-regelverket i Sverige?  
 
Rolf Rundfelt, Redovisningsrådet 
Många i vår undersökning anser att moderbolagens årsredovisning inte 
har så stor betydelse, då informationen redan vid publiceringen är 
inaktuell och därigenom inte uppfyller intressenternas aktuella 
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informationsbehov. Kritikerna ser årsredovisningen mer som en 
företagspresentation än som en ekonomisk rapport. Vilken 
betydelse/vilket syfte anser du att moderbolagets årsredovisning har? 
 
Förslaget från IAS-utredningen leder till att skilda redovisningsprinciper 
kan användas för koncern- respektive årsredovisning. Vad anser du om 
att god redovisningssed kan komma att utvecklas olika på koncern- 
respektive årsredovisningsnivå i och med att ÅRL parallellt med 
IAS/IFRS kommer att gälla från och med år 2005? 
 
Vår undersökning visar att över hälften av respondenterna anser att 
IAS/IFRS-regelverket leder till för stort fokus på redovisningen och för 
litet fokus på verksamheten sett till resursåtgången. Instämmer du i 
detta påstående? 
 
IAS/IFRS-regelverket syftar främst till att tillfredsställa det 
internationella näringslivets informationsbehov medan det nuvarande 
svenska regelverket vänder sig till samtliga intressenter. Ser du något 
problem i att IAS/IFRS-regelverket har en annan intressentsyn än det 
nuvarande svenska regelverket? 
 
I vår undersökning har många svarat att de tycker att IAS/IFRS-
regelverket är komplicerat och att många upplysningar som måste 
lämnas är irrelevanta och betungande. Hur anser du att detta 
överensstämmer med redovisningens krav i form av begriplighet och 
relevans? 
 
Vilka företag (noterade/icke noterade) och vilken typ av redovisning 
(koncern-/årsredovisning) anser du bör omfattas av IAS/IFRS-reglerna? 
 
IAS/IFRS-regelverket leder till ett minskat borgenärsskydd jämfört med 
nuvarande svenska regler, då bland annat värdering till verkligt värde 
innebär uppskattningar av framtida kassaflöden istället för värdering 
enligt försiktighetsprincipen. Hur anser du att det minskade 
borgenärsskyddet i och med IAS/IFRS-reglerna påverkar god 
redovisningssed i Sverige?  
För närvarande sker en dubbel genomgång av redovisningen, dels vid 
revisionen och dels vid granskningen av deklarationen, vilket leder till 
en hög kvalitet på redovisningen. Tror du att samma höga kvalitet på 
redovisningen kan bibehållas om redovisningen och beskattningen 
frikopplas? 
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Jan Kellgren, rätts- och rättsfilosofi 
Vilka fördelar ser du med en fortsatt koppling mellan redovisning och 
beskattning? 
 
Vilka nackdelar ser du med en fortsatt koppling? 
 
Vad anser du om IAS/IFRS som beskattningsunderlag? 
 
Hur anser du att kopplingen mellan redovisning och beskattning bör 
vara utformad i Sverige? 
 
Vi har i vår undersökning fått kommentaren att sambandet mellan 
redovisning och beskattning hämmar utvecklingen av en rättvisande 
bild, vad anser du om detta? 
 
För närvarande sker en dubbel genomgång av redovisningen, dels vid 
revisionen och dels vid granskningen av deklarationen, vilket leder till 
en hög kvalitet på redovisningen. Tror du att samma höga kvalitet kan 
bibehållas om redovisningen och beskattningen frikopplas? 
 
Vid en frikoppling behöver inte företagen redovisa för att uppnå lägsta 
skatteuttag. Anser du att en frikoppling mellan redovisning och 
beskattning skulle kunna främja utvecklingen av god redovisningssed? 
 
Hur ser du på möjligheten till internationell harmonisering eller 
standardisering även inom beskattningsområdet? Är en ”europeisk 
skattebas” möjlig? Vilka problem måste överbryggas? 
 
Hur ser du på att Sveriges Riksdag indirekt tappar kontrollen över 
beskattningen, då redovisningen och därigenom indirekt beskattningen 
övergår till att styras från London (IASB)? 
 
I och med att IAS/IFRS är under utveckling och standards förändras 
kontinuerligt måste även redovisningsdirektiven och ÅRL uppdateras i 
samma takt. Ser du något problem i att lagstiftaren kan få svårighet att 
följa med i förändringstakten? 
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BILAGA 3 

Resultat som inte har  
redovisats i empirin 

De frågor i enkäten som berörde implementeringsprocessen är inte 
direkt kopplade till undersökningens frågeställningar och syfte, utan 
dess frågor valde vi att ha med främst för intressets skull. Här nedan 
redovisas resultatet från dessa frågor. 
 
För de som fattat beslutet att övergå till IAS/IFRS, ansåg vi det 
intressant att undersöka hur långt dessa företag kommit i processen att 
implementera IAS/IFRS. Totalt var det aktuellt för 45 respondenter att 
besvara frågan. Av dessa var det endast en respondent som uppgav att 
hennes/hans företag befann sig i inledningsstadiet. Endast ett fåtal fler 
respondenter, fyra sammanlagt, uppgav att deras företag befann sig i 
avslutningsfasen. Övriga respondenter fördelades jämt mellan 
planeringsstadiet och genomförandestadiet.  
 

Svarsalternativ Svars- 
fördeln. (st)

Svarsfrekv. 
(heltal, %) 

Inledningsstadiet 1 2 % 
Planeringsstadiet  20 44 % 
Genomförandestadiet  20 44 % 
Avslutningsstadiet 4 9 % 
Totalt 45 100 %24 

Tabell 13. Implementeringsprocessen för de noterade moderbolag som  
beslutat att övergå till IAS/IFRS-regelverket från och med år 2005. 

 
Dock erhöll vi på denna fråga även en del svar från respondenter som 
ännu inte fattat beslutet att övergå till IAS/IFRS från och med år 2005, 
men som ändå påbörjat implementeringsprocessen. Fördelningen 
förändras inte nämnvärt med dessa respondenter medräknade. Antalet 
respondenter i avslutningsstadiet förändras inte alls. Likaså är 
förhållandet mellan planeringsstadiet och genomförandestadiet i stort 
sett detsamma. Dock har fler respondenter nu uppgett att de befinner 
sig i inledningsstadiet. 

                                                 
24  På grund av avrundning blir summan i tabellen egentligen 99%, men utan 
avrundning 100 %. 
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En naturlig följdfråga till frågan om implementeringsstadiet var 
huruvida respondenterna upplevt några problem under processen eller 
inte. Här bad vi respondenterna helt enkelt svara ”ja” eller ”nej”, 
alternativt ”vet ej”. Även här kan vi börja med att se på hur de ”rätta” 
respondenterna, det vill säga de som fattat beslutet att övergå till 
IAS/IFRS, svarat. Vi kan notera att endast 16 % faktiskt upplevt 
problem under något av implementeringsstadierna, jämfört med 82 % 
som ansett processen vara smärtfri. Om vi så även på denna fråga tar 
hänsyn till de respondenter som påbörjat implementeringsprocessen 
utan att egentligen ha fattat beslut angående IAS/IFRS ser vi att både 
”ja”-gruppen och ”nej”-gruppen minskar till drygt 13 % respektive drygt 
79 %.  
 
Av de som svarat att de upplevt problem under något av 
implementeringsstadierna är det intressant att veta vad som har 
orsakat dem problem. Ett återkommande svar bland dessa 
kommentarer var problem vid tolkning av reglerna. Det ställer även till 
vissa problem att alla rekommendationer ännu inte är helt färdiga och 
att ändringar fortfarande genomförs. Detta leder till att företagens 
system måste anpassas i samma takt som förändringarna genomförs, 
vilket kan vara svårt för företagen att hinna med. Även vissa regler 
gällande pensioner har enligt respondenterna ställt till med problem vid 
implementeringen av IAS/IFRS. Hit hör kommentarer om att det är 
svårt att urskilja vilka pensionsavtal som är förmåns- respektive 
premiebaserade och problem med aktuarieberäkningar av pensioner 
(samt redovisning av finansiella instrument och skatteredovisning). 
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BILAGA 4 

Skillnader mellan IAS/IFRS 
och svensk 

redovisningslagstiftning 
 
IAS 1: Utformning av finansiella rapporter 
IAS 1 motsvaras av RR 22, Utformning av finansiella rapporter, vilken 
är den första svenska rekommendationen som behandlar detta område. 
I IASB: s utlåtande om finansiella rapporter inbegrips inte 
årsredovisningens förvaltningsberättelse. Enligt IAS 1 skall 
motsvarande information istället lämnas exempelvis i notform vilket 
leder till att samma information måste lämnas på två ställen i 
årsredovisningen, för att uppfylla de krav som ställs både enligt IAS och 
Årsredovisningslagen. 
 
IAS 11: Entreprenadavtal 
IAS 11 motsvaras av RR 10, Entreprenader och liknande uppdrag. IAS 
11och RR 10 skiljer sig endast åt i den bemärkelsen att RR 10 tillåter 
ett undantag som gäller redovisningen i juridisk person, som inte IAS 
11 tillåter. Undantaget innebär bland annat att kraven på successiv 
vinstavräkning för vissa slags uppdrag inte gäller för juridisk person, då 
reglerna i Inkomstskattelagen istället skall tillämpas. 
 
IAS 12: Inkomstskatter 
IAS 12 motsvaras av RR 9, Inkomstskatter. Dessa rekommendationer 
skiljer sig endast åt angående två områden: 

 RR 9 tillåter ett undantag från regeln att uppskjutna skatter ej 
skall diskonteras, för så kallade rena substansförvärv. 
Värderingen baseras då på köpeskillingen. 

 RR 9 tillåter undantag för redovisningen av obeskattade reserver i 
juridisk person. Uppskjutna skatter som hör till dessa 
obeskattade reserver ska redovisas som en del av de obeskattade 
reserverna. 
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IAS 16: Materiella anläggningstillgångar 
IAS 16 motsvaras av RR 12, Materiella anläggningstillgångar. 
Nedanstående punkter är viktiga skillnader mellan 
rekommendationerna: 

 RR 12 behandlar inte den alternativa metod som innebär att 
eventuell valutakursförlust som uppstår i länder vars valuta 
kraftigt minskar i värde och där ingen möjlighet att ”säkra” 
valutakutsen finns, fram till betalningstillfället får inräknas i 
tillgångens anskaffningsvärde. 

 RR 12 tillåter inte företag att löpande redovisa materiella 
anläggningstillgångar till verkligt värde, det vill säga en 
systematisk omvärdering med regelbundna tidsintervall. 

 RR 12 tillåter uppskrivning av materiella anläggningstillgångar, 
vilket även är förenligt med IAS 16. Enligt Årsredovisningslagen 
4:6 är detta dock inte tillåtet. 

 
IAS 17: Leasingavtal 
IAS 17 motsvaras av RR 6:99, Leasing. Dessa rekommendationer skiljer 
sig åt endast angående en punkt, där RR 6:99 medger ett undantag 
utan motsvarighet i IAS 17. Undantaget innebär att finansiella 
leasingavtal i juridisk person får redovisas på samma sätt som 
operationella avtal, det vill säga som en kostnad fördelad över 
hyrestiden. 
 
IAS 18: Intäkter 
IAS 18 motsvaras av RR 11, Intäkter. Dessa rekommendationer skiljer 
sig åt endast angående en punkt, där RR 11 medger ett undantag utan 
motsvarighet i IAS. Undantaget innebär att kraven på successiv 
vinstavräkning inte gäller fullt ut för juridisk person, eftersom 
Inkomstskattelagen ger särskilda regler för dessa uppdrag och därmed 
kräver en annan redovisning än vad som i övrigt anges i RR 11. 
 
IAS 19: Ersättningar till anställda 
IAS 19 motsvaras av, RR 29, Ersättning till anställda, som trädde i kraft 
1 januari 2004. Dessa rekommendationer skiljer sig åt avseende 
redovisning av pensionskostnad och pensionsskuld i juridisk person, i 
balans- och resultaträkningen. Tillämpning av IAS 19 medför följande 
skillnader: 

 Ovillkorade förmånsbaserade pensionsutfästelser ska redovisas 
som skuld i balansräkningen. Detsamma gäller villkorade 
utfästelser då sannolikheten för villkorsuppfyllelse är hög. 
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 Demografiska och finansiella antaganden, för beräkning av den 
aktuella pensionsförpliktelsen, ska göras individuellt i respektive 
företag. Beräkningen ska baseras på en uppskattning av 
pensionsförpliktelsens värde dagen då anställningen är till ända. 

 Tillgångar i pensionsstiftelse ska värderas till verkliga värden. 
Dessa värden ska ställas mot pensionsförpliktelsen och en 
eventuell mellanskillnad redovisas som skuld alternativt tillgång i 
balansräkningen. 

 
IAS 22: Företagsförvärv och samgåenden 
IAS 22 motsvaras av RR 1:00, Koncernredovisning, företagsförvärv och 
samgåenden. Rekommendationerna skiljer sig åt exempelvis angående 
följande tre områden: 

 Enligt IAS 22 skall negativ goodwill redovisas som en avdragspost 
på balansräkningens tillgångssida. Enligt RR 1:00 däremot skall 
den redovisas som en avsättning på balansräkningens skuldsida. 

 RR 1:00 kräver inte såsom IAS 22, men uppmuntrar dock, att alla 
förvärv som genomförts efter 1 januari 1995 skall omräknas efter 
rekommendationens principer. 

 IAS 22 anger att så kallade omvända förvärv skall redovisas 
utifrån att det stora företaget förvärvat det mindre, varvid 
tillgångarna och skulderna i det mindre företaget värderas till 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. RR 1:00 medger inte denna 
redovisning, med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen. 

 
Från och med 31 mars 2004 så har IAS 22 ersatts av IFRS 3, som 
kräver redovisning enligt förvärvsmetoden samt att samtliga ingående 
tillgångar och skulder värderas till verkligt värde. IFRS 3 eliminerar 
även avskrivningsmöjligheten och tillåter endast nedskrivningar vid 
behov. Denna standard är ännu ej antagen av EU, men förväntas bli 
det. (Nilsson, 2004) 
 
IAS 27: Koncernredovisning och redovisning av innehav i 
dotterföretag 
IAS 27 motsvaras av RR 1:00, Koncernredovisning. Dessa 
rekommendationer skiljer sig åt endast angående en punkt. Där RR 
1:00, med hänsyn till Årsredovisningslagen, endast tillåter 
anskaffningsvärdemetoden för redovisning av dotterföretagsaktier 
tillåter IAS 27 såväl kapitalandelsmetoden, verkligt värde-metoden som 
anskaffningsvärdemetoden. 
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IAS 28: Redovisning av innehav i intresseföretag 
IAS 28 motsvaras av RR 13, Intresseföretag. Skillnaden mellan 
rekommendationerna återfinns i värderingen av innehavet på 
ägarföretagets balansräkning. Enligt RR 13 är endast 
anskaffningsvärdemetoden tillåten till följd av reglerna i 
Årsredovisningslagen. IAS 28 däremot tillåter även värdering enligt 
kapitalandelsmetoden och till verkligt värde. 
 
IAS 32: Finansiella instrument: Upplysningar och klassificeringar  
IAS 32 motsvaras av RR 27, Finansiella instrument: Upplysningar och 
klassificeringar, som gavs ut under år 2002. Reglerna i IAS 32 är 
kopplade till en tillämpning av IAS 39. RR 27 och IAS 32 skiljer sig åt 
när det gäller följande: 

 Emitterade finansiella instrument ska enligt IAS 39 redovisas som 
skuld eller eget kapital beroende på dess ekonomiska innebörd. 
Detta kan leda till att vissa preferensaktier tas upp som skulder 
medan aktieutdelningen redovisas som en räntekostnad. RR 27 
tillåter inte denna typ av redovisning, då den är oförenlig med 
Årsredovisningslagen. 

 Vid syntetiska finansiella instrument får de ingående delarna inte 
kvittas mot varandra enligt IAS 32. Samtliga delar ska redovisas 
till verkligt värde. Fram till år 2004 gällde lägsta värdets princip i 
Sverige för finansiella instrument, men i och med EU-direktiv har 
Årsredovisningslagen uppdaterats. Denna förändring innebär att 
finansiella instrument i Sverige får värderas till verkligt värde om 
samtliga finansiella instrument värderas på samma sätt. 
Fortfarande finns det dock ett undantag mot det krav som finns i 
IAS 32. (www.redovisningsradet.se, 040422) 

 
I december 2003 lämnade IASB ett förslag på uppdatering av IAS 32 till 
följd av att EU inte antagit denna standard. Förslaget innehöll främst 
ytterligare upplysningskrav samt förtydliganden av definitioner och 
värderingsmetoder. För sammansatta finansiella instrument har 
valmöjligheten för komponentberäkning tagits bort och enligt det nya 
förslaget ska först skulddelen beräknas till verkligt värde av 
kassaflödena för skulden och resten ska ses som eget kapital. 
(Buisman, 2004) 
 
IAS 38: Immateriella tillgångar 
IAS 38 motsvaras av RR 15, Immateriella tillgångar. Skillnaderna 
mellan IAS 38 och RR15 gäller nedanstående tre punkter: 
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 Enligt RR 15 får immateriella tillgångar endast värderas till 
anskaffningsvärden. IAS 38 har denna regel som huvudregel, men 
godkänner även en alternativ metod där värderingen baseras på 
verkligt värde. 

 Båda regelverken klargör att utgifter för utvecklingsarbeten skall 
tas upp som en tillgång om vissa krav uppfylls. Avskrivningen ska 
ske över nyttjandeperioden. RR 15 innehåller ett undantag som 
säger att denna princip inte behöver tillämpas i juridisk person. 
Anledningen är att Årsredovisningslagen godkänner en 
kostnadsredovisning om det leder till mer gynnsam beskattning. 
Ett undantag för juridisk person finns inte i IAS 38. 

 RR 15 kräver att skäl anges om avskrivningstiden är längre än 
fem år. Detta krav ställer ej IAS 38. 

 
IAS 39: Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
IAS 39 motsvaras inte av någon speciell svensk rekommendation, men 
är sammankopplad med IAS 32 som har sin motsvarighet i RR 27. Från 
och med år 2004 ger Årsredovisningslagen och RR 27 en möjlighet att 
värdera finansiella instrument till verkligt värde om alla instrument 
värderas på samma sätt (www.redovisningsradet.se, 040422). IAS 39 
däremot kräver att vissa finansiella tillgångar ska värderas till verkligt 
värde i balansräkningen samt att derivatinstrument tas upp i både 
balans- och resultaträkningen. Vad det gäller finansiella skulder, så 
anger IAS 39 att de som är avsedda för handel ska värderas till verkligt 
värde, övriga till anskaffningsvärdet. 
 
Inte heller IAS 39 har än så länge antagits av EU och i december 2003 
överlämnade IASB ett förslag på förändringar i standarden. Dessa 
innebär främst förtydliganden samt att vissa upplysningar flyttats till 
IAS 32, men även att en möjlighet till värdering till verkligt värde för 
vilken finansiell tillgång som helst har lagts till (fair value option). 
(Buisman, 2004) 
 
IAS 40: Förvaltningsfastigheter 
IAS 40 motsvaras av RR 24, Förvaltningsfastigheter. Enligt IAS 40 får 
förvaltningsfastigheter redovisas till antingen anskaffningsvärden eller 
verkliga värden. Då anskaffningsvärdering används ska upplysning om 
verkliga värden lämnas. RR 24 överensstämmer med IAS 40, sånär som 
på att värdering till verkligt värde ej är tillåtet, då detta ej är förenligt 
med nuvarande årsredovisningslag. 
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BILAGA 5 

Intervjurespondenternas 

bakgrunder 
Ulrika Lundström 
Ulrika Lundström är utbildad jurist. Hon har gått ”domarbanan” och 
arbetat på Kammarrätten i Stockholm, där hon arbetade mycket med 
beskattningsfrågor. Under cirka tio månader arbetade Ulrika 
Lundström som sekreterare i IAS-utredningen och kom då i kontakt 
med experter från Redovisningsrådet. När arbetet med IAS-utredningen 
var över blev Ulrika Lundström tillfrågad om hon ville arbeta på 
Redovisningsrådets kansli, vilket hon accepterade och det är på det 
sättet Ulrika Lundström börjat arbeta med redovisningsfrågor ”på 
riktigt” och inte som tidigare indirekt via skattefrågor. 
 
Sigvard Heurlin 
Sigvard Heurlin var tidigare medlem i IASC och arbetar för tillfället i 
Redovisningsrådet och dess akutgrupp. Han är även medlem i Standard 
Advisory Council (SAC), som är en rådgivande grupp till IASB. Sedan 
många år tillbaka är han också auktoriserad revisor vid Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers i Stockholm. Han arbetar även vid 
Handelshögskolan i Stockholm och undervisar inom främst 
internationell redovisning (web.hhs.se, 040420). 
 
Rolf Rundfelt 
Rolf Rundfelt doktorerade i ”business administration” vid Stockholms 
universitet år 1974. Han är ledamot av Redovisningsrådet samt dess 
akutgrupp och övervakningspanel och har tidigare varit representant 
för de europeiska finansanalytikerna i IASC. Han arbetar i dagsläget 
som professor i ekonomiska informationssystem, med specialinriktning 
mot svensk och internationell externredovisning vid Linköpings 
universitet. Därtill är han verksam vid KPMG och medlem i FAC 
(Commission on Financial Accounting). (www.ida.liu.se och www.irev.se, 
040424) 
 
Jan Kellgren 
Jan Kellgren inledde sin akademiska karriär via en jur kand-examen 
1992 i Uppsala. Därefter arbetade han som doktorand inom ämnet 
finansrätt tills han 1997 disputerade på en avhandling om tolkning av 



IAS/IFRS – ett regelverk för alla?                           Andersson och Thapper  
, 

 

skattelag. Idag arbetar han som universitetslektor på Rätt- och 
rättsfilosofi vid Linköpings universitet och till hösten kommer han ut 
med en bok om sambandet mellan redovisning och beskattning.. Jan 
Kellgren är även tillsammans med Axel Hilling vid Handelshögskolan i 
Jönköping grundare till Nätverket för Redovisningsrättslig Forskning, 
ett forum för redovisningsrättsligt intresserade i Sverige.  


