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Sammanfattning 
 
Den första januari 2005 infördes en ny internationell redovisningstandard kallad IAS/IFRS. 
Standarden gäller för noterade bolag och är menad till att öka harmoniseringen av 
redovisningen mellan företag och länder. Även icke noterade företag har möjlighet att bedriva 
sin redovisning enligt IAS/IFRS, men detta är ej något krav. De nya reglerna innebär ett 
flertal förändringar i redovisningen, bland annat behandlas värderingssättet för tillgångar. 
Detta leder in den problemformulering som vi valt. Hur påverkas företag och dess intressenter 
av IAS/IFRS implementeringen och hur har deras föreberedelser fungerat? 
 
Uppsatsens syfte är att med hjälp av en kvalitativ studie beskriva hur dessa nya regler 
påverkar revisorer, analytiker och företag. Den primära datainsamlingen består av sex 
intervjuer av personer som alla berörs av de nya reglerna. Två av respondenterna är revisorer, 
två är redovisningsexperter och två är företagsrepresentanter. För att begränsa arbetet har det 
varit värderingsproblemen hos immateriella tillgångar som det lagts fokus vid.   
 
De slutsatser som vi kommit fram till är att respondenterna till stor utsträckning varit väl 
förberedda inför den nya standarden och att de överlag är positivt inställda till en ökad 
jämförbarhet och harmonisering av redovisningsreglerna.  Det finns dock vissa 
värderingsproblem av tillgångar som uppstår och där inte alla respondenter har samma åsikter 
om hur de kan lösas. 
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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka våra respondenter för den tid de har ställt upp med till intervjuer 
och den information de har bidragit med. Ett speciellt tack till Åsa Dahlgren vid Ernest & 
Young och till Peter Malmqvist vid Nordnet. 
 
Vidare vill vi tacka vår handledare Gösta Söderström för det stöd vi fått och det tålamod han 
har haft med oss. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer som har fått stått ut med att denna 
uppsats dragit ut på tiden.  
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Kapitel 1 
1. INLEDNING 
 
I det första kapitlet vill vi ge en förklaring av vad som ligger till grund för problemet och 
därefter ge en problemformulering och ett syfte med undersökningen.  Kapitlet avslutas med 
en redogörelse av undersökningens avgränsningar samt vilka förekommande 
begreppsförklaringar och förkortningar som används. 
 
1.1. Problembakgrund 
 
I dagens samhälle där konkurrensen mellan företag är hård, är det betydelsefullt och 
nödvändigt att företaget har en väl fungerande organisation där beslut kan följas upp. Det är 
viktigt för företaget att ha en intern styrning för att erhålla uppgift om och styra företagets 
resurser.  För den interna styrningen behövs det metoder för att säkerställa en riktig, 
tillförlitlig och ändamålsenlig redovisning.1 
 
Globalisering på grund av avregleringar och revolutionen av den digitala informationen har 
lett till ökad rörlighet av kapital, arbetskraft, varor och tjänster över ländernas gränser.2 I och 
med detta väljer många företag att expandera sin verksamhet direkt eller genom förvärv av 
andra företag, för att på så sätt nå stor del av kunderna på den globala marknaden.3  Genom att 
expandera och positionera sig på marknaden där företagen kan stärka sin position ytterligare. 
Genom en sådan expansion av verksamheten hoppas företagen på att stärka sin 
marknadsposition.4  
 
Det svenska näringslivet blir alltmer internationaliserat som en följd av den allt större 
globaliseringen. Detta innebär att det krävs förändringar i sättet att redovisa. För att kunna 
följa med i utvecklingen måste svenskt näringsliv anpassa sin redovisning till en standard som 
är internationell, vilket ökar jämförbarheten mellan företag i olika länder.5 
 
Inom EU har medlemsländerna under en lång tid försökt få till stånd någon form av 
gemensam redovisningsstandard som gäller för alla länder i unionen. Detta har dock inte varit 
lika lätt som i USA där Finacial Accounting Standard Board, FASB6 har fått mandat av 
statliga organet Securities and Exhange Commission, SEC att utforma likriktade 
redovisningsrekommendationer som benämns US GAAP7. Dessa är till för alla företag som är 
verksamma på den amerikanska aktiemarknaden. I Europa finns det flera olika kulturer där 
syftet med redovisning skiljer sig. Detta har lett till olika sätt att redovisa och rapportera 
företagens ekonomiska ställning.  De länder i Europa som ingår i den europeiska unionen har 
genom kompromiss kommit fram till att skapa en harmonisering av redovisningen mellan 
medlemsländerna. Genom att ställa vissa minimikrav, som till exempel ökade 
tilläggsupplysningar, ansåg unionen sig kunna uppnå en högre jämförbarhet mellan företag 

                                                 
1 Johnson Gerry & Scholes Kevan, Exploring corparate strategy,  sid 180f 
2 Fregert Klas & Jonung Lars, Makroekonomi, sid169 
3 Shapiro, C Alan, Multinational Financial Management, sid 4-5 
4 Kotler, Philip mfl, Principles of Marketing, sid 369 
5 SOU, Internationell redovisning i svenska företag 2003, sid 14 
6 Se Begreppsförklaringar 
7 Ibid 
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som använder sig av den nya redovisningsstandarden IAS/IFRS8, vilket beslutades gälla från 
och med den 1 januari 2005. 9  
 
Regleringsorganet som ger ut dessa standarder heter IASB10 och de har den starkaste 
ställningen på den europeiska redovisningsarenan. IASBs målsättning är att uppnå ett 
gemensamt redovisningsregelverk som leder till en harmonisering av företagens 
redovisning.11  
 
Alla börsnoterade företag inom EU är från och med den 1 januari 2005 tvungna att tillämpa 
IAS/IFRS rekommendationer. Införandet av de nya reglerna innebär förändringar för många 
användare av redovisningsinformation. Till exempel kommer företag, revisorer, investerare 
och analytiker att påverkas av det nya regelverket.  
 
Hur pass förberedda är företagsintressenterna och företagen inför tillämpningen av den nya 
standarden?  Vilka blir effekterna?  Detta, bland många andra frågor, har inneburit att vi valt 
att undersöka hur IAS/IFRS påverkar vissa användare av redovisningsinformationen. De nya 
reglerna kommer att förändra sättet att redovisa olika poster i årsredovisningen. Bland 
posterna som påverkas ingår företagens tillgångar. Tillgångarna delas upp i två olika 
kategorier, materiella respektive immateriella. I immateriella tillgångar ingår goodwill som 
länge varit en kontroversiell redovisningspost.12 Detta på grund av svårigheten att definiera 
och bedöma värdet på goodwillposten13.  
 
De nya rekommendationerna kan komma att leda till ett turbulent börsår där 
redovisningsinformationen kan komma att bli komplex och svår att förstå. Det kommer att 
uppstå förändringar i företagens resultaträkning på grund av nya värderingsregler beträffande 
tillgångar.14 Företag som har stora tillgångar i form av förvärvad goodwill kommer att 
påverkas mer än andra då sättet att redovisa goodwillposten förändras avsevärt. De 50 största 
företagen på stockholmsbörsen har sammanlagt ett goodwillvärde som uppgår till 225 
miljarder kronor i balansräkningen och utgör en fjärdedel av deras eget kapital. Detta kommer 
i sin tur betyda rejäla resultatökningar för dessa företag.15 Med detta som bakgrund har vi 
kommit fram till följande problemformulering. 
 
 
1.2. Problemformulering 
 
Hur påverkas företag och dess intressenter av IAS/IFRS implementeringen och hur har deras 
föreberedelser fungerat? 

                                                 
8 Se Begreppsförklaringar 
9 Artsberg, Kristina, Redovsningssteori, -policy och –praxis, sid 14f 
10 Se Begreppsförklaringar 
11 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och normbildare, sid 88 
12 Ibid sid 107 
13 Artsberg, Kristina, Redovsningsteori, -policy och –praxis, sid 242 
14 Levander, Margaretha, Svedbom, Anna, Dagens Industri,  2004 12 01, sid 20f 
15 Svensson Daniel, Isacsson Torbjörn, Del 2: Goodwillpostens värde ska testas, Dagens Industri, 2004 07 05 
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1.3. Syfte 
 
Huvudsyftet med vår undersökning är att få en djupare inblick i hur företagsintressenterna i 
form av revisorerna och analytiker har förberett sig inför IAS/IFRS införandet. Vårt första 
delsyfte är att titta närmare på hur företagen som berörs av de nya reglerna kommer att 
påverkas av förändringen samt hur de förberett sig inför implementeringen. De nya reglerna 
kommer bland annat innebära förändrade sätt att redovisa immateriella tillgångar, där 
goodwillposten och dess värderingsregler berörs extra mycket. För att vi ska få en mer 
heltäckande bild av vår undersökning har vi som andra delsyfte valt att vidare studera vad 
våra respondenter anser om redovisningsposten goodwill.  
 
 
1.4. Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning genom att huvudsakligen titta på införandet av 
IAS/IFRS ur ett företagsintressentperspektiv men vi har även valt att undersöka hur företagen 
påverkas. För att minska omfattningen i vårat arbete har vi bestämt oss att titta närmare på 
endast en post som påverkas av IAS/IFRS införandet. Vi har därför valt att i huvudsak studera 
goodwill. 
 
1.5. Begreppsförklaringar 
 
BFL- Bokföringslagen 
BFN- Bokföringsnämnden  
FAR- Förening för Auktoriserade Revisor 
FASB- Financial Accounting Standard Board 
FFFS- Finansinspektionens Författningssamling 
FI – Finansinspektionen 
IAS - International Accounting Standard. 
IASB- International Accounting Standard Board 
IASC- International Accounting Standard Committee 
IFRIC – International Financial Reporting  
IFRS – International Financial Reporting Standards 
SAC - Standard Accounting Committee  
SEC – Securities and Exchange Commission 
SIC – Standard Interpretations Committee 
US GAAP- United States General Accepted Accounting Principles  
ÅRL- Årsredovisningslagen 
 
I vår uppsats har vi valt att sätta ihop begreppen IAS och IFRS. Detta för att de har samma 
betydelser men härstammar från två olika organ. IAS hänvisar till de redovisningsstandarder 
som IASC givit ut. IFRS härstammar från IASB.16 

                                                 
16 Bolton Lesley,  IAS 2005 Special Reports, Accountancy, January 2004, sid 55 
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Kapitel 2 
 
 

2. TEORETISK METOD  
 
Kapitlet innefattar en sammanställning av de tillgångvägssätt som vi har valt för att angripa 
problemformuleringen. Här får läsaren bland annat en inblick i vilken kunskapssyn, 
angreppssätt, perspektiv och källor vi har valt. 
 
2.1. Ämnesval 
 
Anledningen till att vi har valt att skriva om ämnet är att båda är intresserade av redovisning 
och har som avsikt att fortsätta studera med inriktning på redovisning och revision.  Under vår 
tid på Handelshögskolan vid Umeå universitet har vi haft möjlighet att studera många olika 
ämnen inom företagsekonomi, men känt att redovisning har varit det intressantaste 
fördjupningsämnet.  
 
Efter att vi studerat diverse ekonomiska media som Veckans Affärer, Balans, Dagens Industri, 
fann vi ett aktuellt ämne vilket debatterats en hel del under den sista tiden, nämligen 
införandet av de nya internationella redovisningsstandarderna IAS/IFRS. En av artiklarna som 
vi hittade var skriven av analytikern Peter Malmqvist som ville belysa problematiken med 
övergången till IAS/IFRS och företagens förberedelser inför denna förändring.  Med denna 
artikel tyckte vi att valet av ämne kändes mycket aktuellt och relevant.  
 
Övergången till IAS/IFRS innebär omfattande förändringar hos de berörda företagen och 
deras sätt att redovisa. Eftersom övergången skedde i årsskiftet 2004/2005 kändes ämnet 
aktuellt att studera närmare. I studiens initialskede bestämde vi oss för att endast titta på hur 
förändringen påverkar företag med stora goodwillposter. Men senare efter att ha konsulterat 
vår handledare beslöt vi att först och främst titta på problemet ur ett 
företagsintressentperspektiv där vi fokuserat i första hand på revisorer och analytiker. Men vi 
har även valt att granska företagen som påverkas av IAS/IFRS reglerna.  
 
 
2.2. Förförståelse 
 
Det som utgör grunden i förförståelsen är den grundsyn, värderingar, egen förståelse av ämnet 
och de kunskaper forskaren har.17 I förförståelsen utgör även fördomar en viktig del i hur vi 
uppfattar och tolkar ämnet som skall studeras. Dessa fördomar leder till en subjektivitet som 
forskarna aldrig helt kan frigöra sig ifrån. Det är därför viktigt att ha detta i åtanke under 
forskningsprocessen. Att ha en helt objektiv uppfattning är således omöjligt.18 
 
Vår förförståelse av ämnet utgörs av att vi inskaffat oss tidigare erfarenheter som vi har fått 
genom föreläsningar. Dessutom har vi läst Företagsekonomi på A, B och C-nivå, vilket vi 
anser skapar en bra grund att utgå ifrån för att skriva i ämnet redovisning. Vi har båda två läst 
alla våra högskolekurser i ekonomi vid Umeå universitet, men har även tidigare haft 

                                                 
17 Patel, Runa, Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik, sid 34 
18 Holme, Idar M. Solvang, Bernt, K. Forskningsmetodik,  sid 103f 
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begränsade förkunskaper i ämnet företagsekonomi. Vi känner att våra tidigare kurser på A, B 
och C-nivå har varit till stor hjälp i vårt arbete med att sammanställa intervjufrågor, 
genomföra intervjuer, sammanställa och tolka resultatet. Vi är medvetna om att vi färgats att 
en viss subjektivitet men vår målsättning med denna uppsats är ändå att återskapa en 
helhetsbild vilken bygger på objektivitet och återspeglar våra studieobjekts åsikter och 
synpunkter i ämnet. 
 
 
2.3. Kunskapssyn 
 
Verkligheten kan uppfattas bland annat genom de två olika tillvägagångssätten, positivism 
och hermeneutik.  Med ett positiviskt synsätt har man sin grundsyn i objektiviteten. 
Positivistiska studier kan testas eller studeras erfarenhetsmässigt, det vill säga studeras utifrån 
vad vi hör, ser och känner.19 Observationer måste vara rationellt testbara och de invecklade 
händelserna ska kunna mätas genom att dela upp dessa till små mätbara enheter20. Kunskapen 
i denna objektiva värld kan utvecklas med användning av objektiva metoder. Resultat som 
samlas från olika undersökningar, kopplas ihop för att för ge en helhetssyn på de 
regelbundenheterna som styr samhället.21  
 
Forskaren med ett hermeneutiskt synsätt strävar efter att studera, tolka, förstå och dessutom se 
en helhetsbild av det som undersöks. Forskarens livserfarenheter och kunskaper utgör 
forskarens insikt.22 Hermeneutiken är en kontinuerlig process där tolkning och 
kommunikation leder till ny förförståelse som i sin tur skapar kommunikationer. 
Kommunikationerna leder i sin tur vidare till ännu en ny förförståelse.  Denna process formar 
en spiral där den kontinuerliga processen repeteras tills dess en högre nivå av kunskap nås.23  
 
I vår uppsats utgår vi från ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi söker en djupare förståelse av 
ämnet. Genom att utgå från en hermeneutisk syn så kan vi skapa frågor och få i gång en 
dialog som i sin tur skapar nya frågor och en större förståelse24.  Vi anser att ett positiviskt 
synsätt inte kommer att uppfylla vårt mål om djupare förståelse. Kommunikationen är väldigt 
viktig inom hermeneutiken för att skapa förståelse25. 
 
2.4. Perspektivval 
 
Med olika perspektiv berikar man sin kunskap och förståelse av det som önskas studeras. 
Perspektiv kan innefatta större eller mindre delar av den verklighet som omger oss, men även 
ge kvalitativt olika kunskap om detta ämne man har valt att studera.  Med perspektiv så kan 
forskaren se på verkligheten på olika sätt som i sin tur har stor betydelse för vad forskaren vill 
upptäcka.26  
 
Nu när övergången till IAS/IFRS snart skall träda i kraft och de börsnoterade företagen ska 
tillämpa den nya standarden är det extra intressant att studera hur föreberedelserna har gått 

                                                 
19 Jacobsen, Dag, Ingvar, Vad, hur och varför?, sid 31f 
20 Patel, Runa, Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik, sid 30-31 
21 Jacobsen, Dag, Ingvar, Vad, hur och varför?, sid 31f   
22 Patel, Davidsson, Forskningsmetodikens grunder,  sid 25 
23 Lindholm, S. Vägen till vetenskapsfilosofin, sid 74  
24 Eriksson, Lars, Torsten, Att utreda forska och rapportera, sid 199f 
25 Lindström, J. Vetenskapsteori för psykologi och samhällsvetenskap, sid 14f 
26 Patel, Runa, Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik, sid 27 
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hittills. Allt detta sett utifrån olika synvinklar. I denna studie väljer vi att i huvudsak utgå från 
två olika perspektiv nämligen företagsintressentperspektivet och företagsperspektivet. I 
företagsintressentperspektivet utgår vi från revisorernas och analytikernas syn på hur 
IAS/IFRS reglerna påverkar deras arbete och vad de anser om de förändringar som införandet 
innebär.  Med utgångspunkt i företagsperspektivet kommer vi att se närmare på hur företaget 
påverkas av de nya standarderna och hur långt de har hunnit i sina förberedelser. I bägge 
perspektiven är vi intresserade att få kunskap om hur  goodwill skall behandlas och hur det 
påverkas av nya värderingsregler.  
 
 
2.5. Angreppssätt 
 
 
Kunskapsproduktion kan bedrivas på olika sätt bland annat genom deduktion eller induktion, 
men även genom en mix av de båda.27 Det deduktiva angreppssättet har sin utgångspunkt från 
teorin, vilket förutsätter ett antal antaganden från teorin före det att forskningsprocessen inleds 
empiriskt.28 Det induktiva angreppssättet däremot har sin utgångspunkt från empirin, där 
forskaren först observerar därefter bygger upp en ny teori.29 Det deduktiva sättet brukar kallas 
för bevisföringens väg medan det induktiva kallas för upptäckarens väg.30 Risker med den 
induktiva ansatsen kan vara svårigheter att avgöra hur pass generaliserbar teorin är eftersom 
den baseras på empiriskt underlag som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av 
människor.31  
 
Genom våra förkunskaper om ämnet redovisning och dess ökade uppmärksamhet i ekonomisk 
media beträffande IAS/IFRS införandet fick vi intresse att forska vidare i ämnet. Vi började 
först välja relevanta teorier om IAS/IFRS och dessa förändringar i redovisningspraxis. Sedan 
gjorde vi intervjuer för att samla in vår empiri som vi sedan sammankopplade med dessa 
teorier, för att sedan kunna göra en analys och därefter dra slutsatser. Här använder vi oss av 
en deduktiv ansats. Vi har också använt teorier som bakgrund för att se hur långt börsnoterade 
företag har kommit med föreberedelserna inför inträdet i IAS/IFRS nya standarder samt vilka 
synpunkter företagsintressenter har gällande ny praxis. Med denna utgångspunkt innebär det 
att teorin inte kommer att testas utan vi utgår från empirin för att sedan dra slutsatser. Vi 
kommer här att använda en induktiv ansats.  
 
Att vi har valt en blandning av induktiv- och deduktiv ansats i vår undersökning är att vi vill 
uppnå en bättre förståelse och få en mer heltäckande bild av hur IAS/IFRS kommer att 
förändra förutsättningarna för företagen och dess redovisning.  
 
 
 
 

                                                 
27 Berg L. Bruce. Qualitative research methods for the social sciences, sid 245 
28 Patel, Runa, Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik, sid 56f 
29 Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, sid 55 
30 Andersen, Ib. Den uppenbara verkligheten, Val av samhällsvetenskaplig metod , sid 31 
31 Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, sid 59 
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2.6. Sekundära källor 
 
Data som redan tidigare är insamlat och analyserat för ett annat syfte kallas för sekundärdata 
eller andrahandskälla32. Sekundära källor består av muntliga eller skriftliga källbevis som 
härstammar från personer som inte direkt är närvarande vid ett visst tillfälle. Till sekundära 
källor kan räknas bland annat böcker, uppslagsverk och vetenskapliga artiklar33. 
 
Trovärdighet spelar stor roll vid användning av källan. Trovärdighet kan indelas i inre och 
yttre. Med yttre trovärdighet jämför forskaren den information källan har uppgett med andra 
källor och därefter beslutar forskaren att använda källor som är så oberoende av varandra som 
möjligt.34Litteratur i form av böcker, vetenskapliga artiklar samt Internetsidor blir vår 
sekundärkälla. 

2.6.1 Insamling av sekundära källor 
 
Insamling av sekundära källor till vår uppsats påbörjades efter sökning och läsning av relevant 
material i databaser på Umeå Universitetets bibliotek. De databaser som vi bland annat använt 
oss av är Artikelsök, Econlit, Album och Libris.  Vi hittade också debattartiklar rörande 
IAS/IFRS införandet i tidsskriften Balans. Vidare sökte vi på Dagens Industris hemsida 
www.di.se där vi hittade artiklar innehållande förändringar av sättet att redovisa goodwill. De 
sökord vi använt oss av är IAS/IFRS, goodwill, de nya standarderna, redovisning och 
koncernredovisning. Vi har även använt engelska sökord såsom impairment test och 
intangible assets där vi har hittat artiklar som vi kunnat använda. 
 
De ovan nämnda artiklarna har vi haft stor användning av plus att vi fick annat material från 
revisionsbyråernas hemsidor. Vi hämtade även litteratur från biblioteket, från vår handledare 
och vi har även använt studentlitteratur som vi själva har haft och arbetat med under tidigare 
kurser vid Handelshögskolan. All insamlad litteratur har vi använt oss av för att kunna bygga 
upp vår teori.  
 
Vi lånade dessutom uppsatser från företagsekonomi expeditionen som till en viss del 
behandlade ämnet vi undersöker och vi har använt dessa uppsatser på ett sådant sätt att vi har 
fått tips på vilka vetenskapliga artiklar och teori böcker som kan vara till stor hjälp för 
uppbyggandet av vår uppsats. 
 

2.6.2. Källkritik av sekundärkällor 
 
Vi har använt oss av Internationell Redovisningsstandard i Sverige IAS med SIC-tolkning 
2003, FARs Samlingsvolym 2004 del 1 och International Financial Reporting Standards 2003 
i vår teori del där vi beskriver om normbildare i Sverige såsom Internationella normbildare 
och rekommendationer. Dessa källor anser vi hålla en hög vetenskaplig kvalitet på så sätt att 
de är ursprungliga källor som dessutom är relativt nyproducerade och därmed högaktuella. 
 

                                                 
32 Andersen Ib, Den uppenbara verkligheten, sid 150 
33 Berg L, Bruce, Qualitative research methods, sid 214 
34 Holme, Idar M. Solvang, Bernt, K. Forskningsmetodik, sid 147 
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Det finns dock källor som vi refererat till som inte kan anses hålla en lika hög kvalitet som de 
tidigare nämnda. De utgörs av revisionsbyråernas information som de har lagt ut på sina 
respektive hemsidor och som kan vara vinklade till deras fördel. Men eftersom 
revsionsbolagen som är specialister på sitt område och är beroende av att ge ut korrekt 
information för att på så sätt kunna behålla sina kunder och agera trovärdigt, vi anser dock att 
artiklarna trots detta kan användas i denna uppsats. 
 
De artiklar vi använt oss av från FARs tidning Balans tycker vi håller en hög kvalitet då de är 
skrivna av expertis inom redovisningsämnet. Dock kan det förkomma högre grader av 
subjektivitet speciellt gällande debattartiklar där författarna gärna strider för sin åsikt extra 
mycket. 
 
Det vi övrigt ställer oss kritiska till vid vårt urval av källor är att viss litteratur vi använt oss 
utav är relativt gamla men dess innehåll anser vi fortfarande vara högst relevant. Eftersom det 
behandlar metod som ämne och därigenom inte kräver samma aktualitet som litteratur vilka 
behandlar till exempel lagar och rekommendationer. 
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Kapitel 3 
 

 
 

3. TEORI 
 
I detta kapitel presenterar vi relevanta teorier till våra studier som i sin tur kommer att ligga 
till grund för de intervjufrågor som besvaras i nästa kapitel. 
 
3.1. Redovisningssyfte 
 
Redovisning är ett informationssystem som används för att beskriva ett företags eller en annan 
enhets ekonomiska förhållanden. För att få fram redovisningsinformationen samlas det in 
ekonomiska data, som bearbetas och sammanställs i olika rapporter. Dessa rapporter används 
som underlag för olika intressegrupper för att göra ekonomiska beslut. Redovisare har som 
ansvar att fånga och beskriva företagets ekonomiska händelser på ett sätt som användare av 
informationen kan förstå och ta del av.35 
 
Redovisning behövs även för att underlätta vid företagsuppköp. Där 
redovisningsinformationen hjälper till att öka tilliten mellan de inblandade parterna. Ingen av 
parterna skall behöva lida för att informationen om det aktuella företaget saknas eller är 
felaktig. Vid förvärv av stora företag spelar årsredovisningen en mindre roll. För storföretag 
är det minst lika viktigt med upplysningar från kreditrating och upplysningsinstitut. 36 
 
 
3.2. Redovisningsprinciper 
 
Redovisningsprinciper är de grunder, regler och praxis som företaget använder sig av vid 
upprättandet och utformandet av de finansiella rapporterna.37  Dessa principer skall väljas och 
tillämpas på så sätt att den finansiella ställningen i företag speglas på ett rättvist sätt och ger 
ett relevant underlag för användarnas beslutfattande. 38 Redovisningsinformation ska 
presenteras på ett tillförligt sätt genom att den ger företagets resultat och finansiella ställning 
på ett korrekt sätt, dessutom ska informationen vara neutral, försiktig  samt fullständig.39 
 
I vårt arbete kommer vi att titta närmare på försiktighetsprincipen som vi tycker spelar stort 
roll med vår undersökning. 
 
 

                                                 
35 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori Policy och Praxis, sid 21f 
36 Gröjer, Jan-Erik, Grundläggande redovisningsteori, sid 18 
37 FAR, IAS internationell redovisningsstandard i Sverige, sid 28 
38 Ibid, sid 28 
39 Ibid, sid 28 
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3.2.1. Försiktighetsprincip 
 
Försiktighetsprincipen ställer krav på att resultatet och ställningen ska bedömas med 
försiktighet.  Intäkterna ska värderas så lågt som möjligt samt att utgifter och förluster inte får 
undervärderas. Därtill skall osäkra skulder och fordringar också uppskattas och därefter tas 
upp i redovisningen specifikt för denna period.40 
 
Försiktighetsprincipen är en grundläggande mätprincip och denna princip används för att 
värdera redovisningsposter på ett sådant sätt att resultatet under inga omständigheter 
överskattas eller underskattas. Kortfattat kan principen beskrivas som ett sätt för att tona ner 
företagsledningens överoptimism beträffande företagets resultat som till exempel kan leda till 
att mer pengar delas ut ur företaget i form av utdelningar av orealiserade vinster som sedan 
visar sig inte ha existerat.41 
 
I Sverige benämndes principen tidigare för konjukturutjämningsprincipen där företaget ökade 
på reserverna under åren resultatet var bra och upplöste dessa reserver under de åren som det 
gick dålig för företaget och på det viset utjämnades resultatet. Med denna typ av tolkning av 
försiktighetsprincipen som har sitt ursprung i den kontinentala världen kan den kopplas 
samman till bedömning och praktisk hantering av risk och osäkerhet i redovisningen.42 
 
Med denna försiktighetsbedömning av redovisningsposter argumenteras det om att vissa 
förekommande effekter kolliderar med andra redovisningsegenskaper. Exempel på dessa är att 
det blir minskad tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet av redovisningsinformationen som 
kan ge en missvisande bild för investeringsbeslut på finansmarknaden.43 
 
 
 
3.3. God redovisningssed 
 
Bokföringsnämnden är ansvarig för utvecklandet av god redovisningssed i Sverige. Enligt 
bokföringslagen, så ska bokföringen följa god redovisningssed och den faktiska 
redovisningspraxisen. Detta för att balans- och resultaträkning plus informationen som lämnas 
i form av noter ska ge en rättvisande bild av företagets finansiella status.  
 
Redovisningens samband till god redovisningssed har som syfte att göra normbildningen mer 
smidig och lättare att tillämpa. Informationsbehov och de tekniska möjligheterna förändras 
ständigt och dessa förändringar kan inte helt förutses av lagstiftarna, men det betyder inte att 
normer och lagar snabbt blir helt föråldrade.44 
 
3.4. Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 
 
Kvalitativa egenskaper gör att informationen som lämnas i årsredovisningar blir användbar 
för olika företagets intressenter när de fattar ekonomiska beslut. Redovisnings information 
                                                 
40 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och nornbildare, sid 34 
41 Ibid sid 34 
42 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori, -policy och –praxis, sid 160 
43 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och normbildare, sid 34 
44 Ibid, sid 16 
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som ges ut i årsredovisningar ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.  
Några av de viktigare egenskaperna som redovisningsinformationen ska innefatta är relevans, 
förståelse, tillförlitligt och jämförbarhet.45 Dessa egenskaper diskuteras genomgående nedan. 
 
 

3.4.1. Förståelse 
 
För att olika användare av redovisningsinformation lätt ska kunna förstå innehållet för att 
sedan kunna fatta beslut måste informationen vara förståelig. Detta krav innebär att användare 
ska ha rimlig kunskap om just det intressanta företaget för att kunna förstå 
redovisningsinformationen. Redovisningsinformationen som är relevant i beslutsfattningen 
för användarna ska också inkluderas i årsredovisningen trots informationens komplexitet.46 

3.4.2. Relevans 
 
Redovisningsinformationen ska innehålla information som har stor betydelse för företaget och 
dess intressenter samt att den ska ges ut vid rätt tidpunkt. Informationen betraktas vara 
relevant då den hjälper användare att bedöma tidigare, nuvarande och framtida händelser i 
företaget.  Historisk ekonomisk information i företaget är relevant även om den inte är 
utpräglad i en prognos47. Denna historiska information används av företagets intressenter för 
att de själva ska kunna bedöma företagets framtida position, till exempel utdelning och 
förmåga att betala skulder48.  
 
Enligt IASB är det också viktigt för företaget att lämna information om komplexa händelser, 
sällan förekommande händelser och onormala händelser som påverkar företagets resultat, 
Detta för att underlätta för företagets intressenter att göra sina framtida bedömningar av 
företagets ekonomiska ställning.49 
 
I dagsläget har kritikerna ifrågasatt om redovisningsinformationen kan användas för att skatta 
företagets framtida ekonomiska ställning. Företagets värdering på aktiemarknaden ligger 
många gånger över det redovisade värdet och därför anses redovisningsinformationen inte 
vara relevant, något som under de senaste åren varit tydligt hos många IT-bolag.50  
 

3.4.3. Tillförlitlighet 
 
För att informationen ska vara användbar krävs inte bara att den presenteras på ett relevant 
sätt utan den ska också presenteras på ett tillförlitligt sätt. Detta betyder att informationen ska 
framställas på ett trovärdigt sätt, att den omfattar vad som förväntas. Dessutom ska 
informationen med tillförlitlighet överensstämma med dess substans och ekonomiska 
verklighet, alltså inte bara dess legala form utan också innehåll före form.51  
 

                                                 
45 International Financial Reporting standards, sid F-13 
46 International Financial Reporting standards, sid F-13 
47 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori –policy och –praxis, sid 169 
48 International Financial Reporting standards, sid, F-13f 
49 Ibid, F-13f 
50 Artsberg Kristina, Redovisningsteori Policy och Praxis, sid 170 
51 Internatinal Financial Reporting Standards, sid F-15 



 18 

De andra faktorer som också ingår i tillförlitlighetskategorin är försiktighet, neutralitet och 
fullständighet. Det krävs även att informationen och presentationen ska vara neutral, inte 
subjektiv.52 Försiktighetsprincipen ska ligga till grund vid värdering av till exempel osäkra 
fodringar och leverantörsskulder. Redovisningsinformationen ska också vara pålitlig på så sätt 
att den informationen som ges ut är fullständig.53   
 
 

3.4.4. Jämförbarhet 
 
Krav på redovisningsinformationen är viktigt för att det ska gå att jämföra informationen vid 
andra tillfällen. Detta för att möjliggöra en värdering eller bedöma trender i företagets 
finansiella rapporteringsställning och utförande. Dessutom ska informationen vara utformad 
på ett sådant sätt att det går att jämföra företagets finansiella ställning med andra företag i 
samma bransch. 54 
 
Det också viktig att redogöra vilka redovisningsprinciper företaget har använt och också när 
det sker ett byte av redovisningsprinciper, vilka motiv ligger bakom valet och vilka effekter 
de får. Dessa behövs för att informationsanvändare ska kunna göra en jämförelse av liknande 
transaktioner i andra företag eller branscher och även för att kunna identifiera vilka skillnader 
som förekommer.55 En av de viktigaste drivkrafterna bakom den internationella 
harmoniseringen av redovisningsnormerna är att tillgodose behovet av jämförbarhet mellan 
företag i olika länder.56  
 
 

3.4.5. Avvägningar mellan olika egenskaper 
 
Redovisningsinformationens relevans kan lätt gå förlorad när tiden mellan händelsen och 
tidpunkten för när den redovisas är lång. Men vissa gånger krävs det att det passerar en viss 
tid mellan tidpunkten då händelsen inträffar och tidpunkten den redovisas för att få en 
tillräckligt stor tillförlitlighet. Det krävs därför att ledningen i förtagen arbetar för att uppnå en 
balans mellan ökad tillförlitlighet och minskad relevans. Det kan i många fall innebära att det 
uppstår en konfliktsituation mellan försiktighet och det att ge en korrekt bild av 
redovisningen. 57  
 
 
3.5. Normbildare 
 
Eftersom det finns en majoritet av redovisare som menar att god redovisningssed behöver 
stödjas med accepterade normer eller sakkunniga uttalanden har det utvecklats olika 
normbildare. Här i Sverige finns det olika organ som verkar som normgivare.58  Vi kommer 
här att närmare beskriva ett antal svenska och internationella normbildare.  

                                                 
52Ibid, sid F-14 
53 International Financial Reporting standards, F-16 
54 Ibid, sid F-16 
55 Ibid, sid F-17 
56 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och nornbildare, sid 40 
57 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori Policy och Praxis, sid 173 
58Ibid, sid 130 
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3.5.1. Redovisningsrådet  
 
Tre organisationer inom redovisningsområdet (RR) gick 1989 ihop för att bilda 
Redovisningsrådet . Dessa organisationer är Bokföringsnämnden, Förening för Auktoriserade 
Revisorer och Sveriges Industriförbund.59 Avsikten med detta samgående var att strukturera 
upp normbildningen och anpassa normerna till en internationell miljö där den anglosaxiska 
traditionen stod i centrum.60 Redovisningsrådets huvudsyften är främja utvecklandet av god 
redovisningssed och att förmedla redovisningsfrågor i form av rekommendationer till först 
och främst börsnoterade företag.61  Deras rekommendationer tar upp redovisningsfrågor 
främst rörande koncern- och årsredovisningar.62 
 
Inom Redovisningsrådet finns det en akut grupp som har till uppgift att tala om hur utgivna 
rekommendationer skall tolkas. De gör även uttalande i redovisningsfrågor som inte tas upp i 
några rekommendationer.63 På grund av internationalisering inom svenskt näringsliv utformas 
rekommendationerna ifrån IAS/IFRS.64   Avsikten med RRs rekommendationer är att de skall 
följa IAS/IFRS så långt det är möjligt, dock kan det ibland finnas undantag att följa IAS/IFRS 
rekommendationer, dessa undantag är när rekommendationerna strider mot svensk 
lagstiftning.65 
 

3.5.2. Bokföringsnämnden 
 
Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god 
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Utvecklingen sker främst 
genom att man ger ut allmänna råd om tillämpning av ÅRL och BFL.66 Bokföringsnämndens 
målgrupp skiljer sig från RR, då BFN inriktar sig mot små och medelstora företag samt 
föreningar. Bland deras uppgifter behandlas frågor om löpande bokföring och arkivering.67 
Under senare år har BFN roll och inflytande blivit starkare och deras publikationer åberopas 
allt oftare på ett sätt som liknar lagtext.68   
 
 

3.5.3. Andra Svenska Normbildare 
 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) som bildades 1923 och i dags läget har FAR ca 
2400 auktoriserade revisorer och ca 450 godkända revisorer och kvalificerade specialister.  
Denna normbildare har till syfte att utveckla revisorsyrket och dessutom ge stöd till revisorns 
bransch genom rekommendationer, uttalande, utbildning och annat yrkesstöd.69 FAR står som 

                                                 
59 FAR, FARs samlingsvolym 2004, sid 840 
60 Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och nornbildare, sid 65 
61FAR, FARs samlingsvolym 2004, sid 840 
62  SOU Internationell redovisning i svenska företag 2003 sid 68 
63 Ibid, sid 68 
64 FAR, FARs samlingsvolym 2004 sid 840 
65 Ibid, sid 841 
66 FAR, FARs samlingsvolym 2004 del 1 sid 432 
67 SOU, Internationell redovisning i svenska företag 2003 sid 67 
68 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och normbildare, sid 70 
69 http://www.far.se/info.asp?choice=info (2004-12-07 klockan 17:57) 
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utgivare för tidsskriften Balans där revisorer får möjlighet att debattera olika 
redovisningsfrågor och nya regler. Förutom tidskriften ger FAR ut ett antal samlingsvolymer 
där man sammanställt lagar och normer inom olika delar av redovisningsområdet.70 
 
Finansinspektionen (FI) är en myndighet som har uppsikt över företagen på finansmarknaden, 
så som banker, fondbolag, försäkringsbolag osv. Dess huvudsyfte är ”att bidra till det 
finansiella systemets stabilitet och effektivitet”71. Myndigheten normer finns samanställda i 
FFFS och de återges även i FARs samlingsvolym.72    
       
3.6. IASB 
 
International Accounting Standard Board (IASB) är en internationell privat organisation som 
har som uppgift att se till att redovisningen runt om i världen förbättras och harmoniseras. 
Organisationen som har funnits sedan 1973 bytte namn 2001 från att tidigare ha hetat 
International Accounting Standard Committee (IASC). IASBs styrelse består av medlemmar 
från nio olika länder, främst från Västeuropa. IASB består av 12 heltidsmedlemmar och två 
halvtidsmedlemmar som arbetar med att ta fram det gemensamma regelverket IAS och dess 
rekommendationer.73 
 
IASBs målsättning är att bland annat ge ut redovisningsnormer, IFRS. Normerna ska verka 
för en ökad harmonisering av redovisningsnormer sett i ett internationellt perspektiv.74 Inom 
IASB ingår även International Finacial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 
Standard Accounting Committee (SAC) som arbetar med specifika uppgifter rörande IFRS. 
 
IFRIC ersätter det organ som tidigare hette Standard Interpretations Committee (SIC) och de 
har som uppgift att översätta IAS rekommendationerna för vidare godkännande av IASB. 
IFRIC består av 12 utvalda medlemmar och en ordförande som saknar rösträtt. 
 
SAC är en kommitté till för andra organisationer och individer med intresse för internationella 
redovisningsfrågor. De som ingår i SAC kommer ifrån olika länder och med olika bakgrund. 
Deras uppgift är att ge råd till IASB gällande prioitet av de mest betydande IAS 
rekommendationerna. 
 
 
3.7. IAS/IFRS 
 
Den 19 juli 2002 utfärdade Europa parlamentet en förordning om användandet av IAS. 
Förordningen innebar att från och med den 1 januari 2005  skall alla börsnoterade företag vara 
skyldiga att upprätta sina koncernredovisningar enligt de nya rekommendationerna som IASB 
utfärdat.75   
 
EU har under sin tid önskat få till stånd en mer effektiv kapitalmarknad inom Europa.  De 
tidigare försöken till harmonisering misslyckades till stor del mycket beroende på att det fanns 
allt för många direktiv som i sin tur nyttjades på olika sätt i medlemsländerna. För att bättre 

                                                 
70 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och normbildare, sid 72 
71 http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx 
72 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och normbildare, sid 72 
73 International Financial Reporting standards, sid 2 
74 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och normbildare, sid 88 
75 SOU Internationell redovisning i svenska företag 2003 , sid 71 
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lyckas med en harmoniering av redovisningen inom Europa bestämdes gemensamt  att ta fram 
ett regelverk som är mer precist och inte kan användas på alltför många olika sätt. Först 
tillfrågades det amerikanska organet FASB, men de var ej intresserade av ett samarbete, 
istället blev det IASB som fick uppdraget att ta fram det gemensamma regelverket 
IAS/IFRS.76 IAS/IFRS reglerna skall gälla för alla börsnoterade företag inom unionen från 
och med den 1 januari 2005. Med hjälp av dessa internationella redovisningsregler ska EU 
försöka harmonisera all finansiell information och på så sätt öka insynen och jämförbarheten 
mellan olika företags redovisningar.77   
 
 
 
3.8. Värdering av immateriella tillgångar 
 
Enligt IFRS:s huvudprincip gäller följande värderingsprincip vid anskaffande av en 
immateriell tillgång: 
 
”Efter anskaffningstidpunkten skall en immateriell tillgång tas upp i balansräkningen till 
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.” 
 
Förutom denna huvudprincip finns även en alternativ princip som säger att en immateriell 
tillgång skall redovisas till ett omvärderat belopp. Detta belopp ska motsvara det verkliga 
värdet vid tidpunkten för omvärderingen efter avdrag för eventuella ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. För att fastställa det verkliga värdet måste man kunna 
hänvisa till en aktiv marknad. Det är viktigt att värdet vid omvärderingen inte skiljer sig 
nämnvärt från det verkliga värdet på balansdagen. Därför måste denna omvärdering ske 
regelbundet.78  
 
Vid en omvärdering av en immateriell tillgång måste även alla andra tillgångar i samma 
tillgångsslag omvärderas. Det måste dock finnas en aktiv marknad för dessa. Om en aktiv 
marknad saknas och man därigenom inte kan fastställa det verkliga värdet ska man använda 
sig av det värde som var aktuellt vid den senaste omvärderingen.79  
 
Om en immateriell tillgångs värde höjs vid en omvärdering ska denna ökning redovisas direkt 
mot eget kapital under posten omvärderingsreserv. Vid en minskning av värdet skall denna 
redovisas som en kostnad. Denna skall först och främst redovisas direkt mot 
omvärderingsreserven så långt detta är möjligt.80  
 

3.8.1. Goodwill 
 
Denna nya standard kommer att få konsekvenser för de företag som berörs. Det innebär att  
företagens redovisade resultat kan komma att förändras. Den standard som tar upp posten 
immateriella tillgångar och hur dessa skall redovisas heter IAS 38 och innefattar regler för hur 
Goodwill skall behandlas.  
 
                                                 
76 Artsberg Kristina, Redovisningsteori Policy och Praxis, sid 136 
77 International Financial Reporting standards, sid P-1 
78 IAS internationell redovisningsstandard i Sverige, sid 418 
79Ibid, sid 419 
80 Ibid, sid 419 
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Vid förvärv av annat företag kan det förekomma framtida ekonomiska fördelar i form av 
goodwill. Goodwillvärden uppstår när priset som moderbolaget betalar vid förvärvet 
överstiger det redovisade värdet i det förvärvade företaget.81 Goodwill kan även avse andra 
tillgångar som inte uppfyller kraven att redovisas som en materiell tillgång och därför faller 
under posten immateriella tillgångar.82 Eftersom immateriella tillgångar precis som materiella 
tillgångar skrivs av över tillgångens nyttjandeperiod uppstår det ofta tvister. Detta beroende 
på att man internationellt sett har svårt att gemensamt komma överens vilka avskrivningstider 
som skall gälla för immateriella tillgångar såsom Goodwill.83  
 
Det har funnits många diskussioner kring goodwillposten. En del som menar på att alla 
immateriella tillgångar skulle kunna samlas och sammanfattas i begreppet goodwill. Med 
detta synsätt blir det lättare att hantera de posterna som ingår i immateriella tillgångar som är 
svår att bedöma vid värdering. IASB hade en diskussion om ett sådant synsätt att alla 
immateriella tillgångar klassificeras som goodwill i sitt utkast rekommendation. Till slut 
valdes den amerikanska vägen där immateriella tillgångar särredovisas på ett detaljerad sätt.84 

                                                 
81 Lönnqvist, Rune, Årsredovisning i koncerner, sid 32-33 
82 IAS internationell redovisningsstandard i Sverige, sid 381 
83 IAS internationell redovisningsstandard i Sverige, sid 241 
84 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori Policy och Praxis, sid 241f 
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Kapitel 4 
 

4. PRAKTISK METOD  
 
Här nedan vill vi förklara för läsaren vilken typ av studiemetod vi valt och vilket 
tillvägagångssätt som använts vid insamling av primära källor. Kapitlet avslutas med 
källkritik och tillgänglighet av källorna. 
 
4.1. Jämförande av kvantitativ- respektive kvalitativ metod 
 
För att en forskare skall lyckas med sin undersökning är det viktigt för personen att använda 
sig av en passande metod för studien. Dessutom är det viktigt att välja en metod som har 
relevans med vad som ska studeras. Det finns två olika metoder utifrån en 
samhällsvetenskaplig synvinkel som forskaren kan välja mellan, det vill säga kvantitativa och 
kvalitativa.85  De två metoderna har sina styrkor och svagheter. Trots detta försöker forskaren 
att välja den metod som kommer att ge meningsfulla svar på vad som undersöks86.   
 
Med en kvalitativ metod skapas en större förståelse av det problem som studeras. Syftet med 
en kvalitativ studie är i första hand att skapa förståelse för ett problem istället för att ge en 
förklaring till det.87  För att kunna förstå och tolka problemet väljer forskaren att ha muntliga 
beskrivningar och textanalyser.88 Datainsamling vid en kvalitativ undersökning genomförs via 
intervjuer eller observationer89. I och med att forskaren gör ett urval för att hitta få individer 
som kan representera alla för den undersökningen, strävar forskaren att få en djupare 
förståelse av respondenters uppfattningar om undersökningen utifrån deras egna perspektiv 
och preferenser.90  
 
Med kvantitativa undersökningar söker forskaren ett beskrivande och förklarande svar på sin 
undersökning och därför väljs modeller som passar just det som forskaren vill studera, 
forskaren väljer statistiska behandlingsmodeller för att sedan göra analyser.91 Vid kvantitativa 
undersökningar har forskaren mer kontroll genom sina frågeställningar och genom de 
tänkbara svarsalternativ som angetts.92 Forskaren skickar ut enkäter till en stor grupp av 
respondenter, därefter samlas respondenternas svar in för att kunna analyseras. Därefter gör 
forskaren en generaliserbar slutsats.93 
 
Vi väljer att använda en kvalitativ metod därför att vi vill få en djupare och mer nyanserad 
uppfattning av det vi undersöker. Vi är i denna studie inte ute efter att uppnå generaliserbarhet 
utan istället uppnå en djupare förståelse. Med en kvalitativ metod anser vi vara lämpliga för 
vår undersökning för att kunna besvara vår problemställning och uppfylla syftet med vår 

                                                 
85Holme, Idar M. Solvang, Bernt, K. Forskningsmetodik,  sid 84 
86 Ibid, sid 84 
87 Andersen, Ib. Den uppenbara verkligheten” Val av samhällsvetenskaplig metod”, sid 31 
88Patel, Runa, Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik, sid 44 
89 Holme, Idar M. Solvang, Bernt, K. Forskningsmetodik,  sid 102 
90 Ibid., sid 14 
91Patel, Runa, Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik, sid 44  
92Holme, Idar M. Solvang, Bernt, K. Forskningsmetodik,  sid13 
93 Ibid, sid 95 
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uppsats. Dessutom vill vi skapa en diskussion med våra respondenter för att få en djupare 
inblick om vad som händer inom IAS/IFRS området. Genom att välja ett fåtal respondenter 
och intervjua dem personligen så blir det lättare för att se hur våra respondenter uppfattar och 
tolka problemet utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Därefter analyserar vi 
respondenternas åsikter, vilket leder till en mer fördjupad och mer omfattande bild av vår 
undersökning. 
 
4.2. Primära källor 
 
Primära källor innehåller material som forskaren själv samlat in, i form av muntliga eller 
skriftliga källbevis från den eller de personer som forskaren har använt sig av i sin 
undersökning.94 
 
Det är svårt att uppge om källan i vissa samanhang är primär eller sekundär. Källans ursprung 
kommer att vara avgörande för hur den används. Ändamålet med källan är att kunna förklara 
vilka samband som finns mellan källan och det som ska studeras. Dessutom ju närmare 
källans anknytning till den omständighet den behandlar, desto större innebörd får den.95 
I vår studie kommer vi att använda oss av muntliga intervjuer som vår primära källa. 
 
 
4.3. Insamling av primära källor 

4.3.1. Informationsinsamling 
 
Information kan samlas in genom primära och sekundära källor. Hur dessa källor klassificeras 
beror på hur stort avstånd det är från informationsgivare.96 I kvalitativa undersökning så 
spelar informationsgivarens närhet stor roll. Informationen insamling ligger nära till hands 
och informationskällan har så stor möjlighet att formulera sin egen uppfattning.97 

4.3.2. Urvalsmetod 
 
Urvalsmetoden kan göras på två olika sätt antingen slumpmässigt eller icke-slumpmässigt. 
Med slumpmässigt urval har varje undersöknings element sannolikheten som är större än noll 
för att bli med i den populationen som ska undersökas. Varav i icke-slumpmässigt urval väljer 
forskaren själv ut sina undersökningars elementer.98 
 
Vi har utgått från ett icke-slumpmässigt urval i vår undersökning, där vi själva har valt vilka 
revisionsbolag och företag som skall vara med i undersökningen. Vi först och främst valt att 
intervjua revisorer på grund av att det blir de i första hand som märker dess förändringar och 
är först ut att lära sig om förändringar innan de kan vidareförmedla information till sina 
kunder.  
 
För att komma i kontakt med våra respondenter bestämde vi att börjar lokalt med Deloitte & 
Touche och Ernst & Young i Umeå där vi sökte specialisterna som jobbar eller har jobbat 
med införandet av IAS/IFRS.  
                                                 
94 Berg L, Bruce, Qualitative research methods, sid 214 
95 Holme, Idar M. Solvang, Bernt, K. Forskningsmetodik sid 136fff 
96 Ibid, sid 90 
97 Ibid, sid 90 
98 Dahmström, Karin,  Från datainsamling till rapport, sid 192f 
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4.3.3.  Intervjuernas genomförande 
 
Vi började vår undersökning med att först leta efter lokala börsnoterade företag för att kunna 
hitta lämpliga respondenter i vårt fall.  Det blev tre företag som vi tyckte hade tillräckligt stora 
goodwillposter. Här upptäckte vi snabbt svårigheten med att hitta lokala företag eftersom 
ingen av dem var intresserad att ställa upp och det lokala urvalet i Umeå är klart begränsat.  
Vi bestämde oss att göra en bredare sökning på företag efter möten med vår handledare. Vi 
lyckades med att hitta två företag som ställde upp. Det tredje företaget hade sin 
redovisningsavdelning i London och kunde tyvärr inte ställa upp trots att de tyckte syftet med 
vår undersökning var intressant. De två företag som vi har intervjuat är Assa Abloy och SAS. 
Assa Abloy ställde upp på en telefonintervju medan SAS inte hade någon möjlighet till det 
utan istället endast kunde erbjuda oss att svara på våra intervjufrågor via e-post. 
 
Vi fick också komma i kontakt med två revisorsfirmor via telefon och ordnade en 
besöksintervju med dem. Under samtalet så fick vi kortfattat att berättat kortfattat vad vårt 
undersökningsinnehåll var och vi fick ett positiv intryck att de var intresserat att ställa upp för 
intervjuerna. Dessa var Ernest och Young och Deloitte i Umeå. Beträffande Ernest och Young 
så fick vi möjlighet att göra en besöksintervju på deras lokalkontor i Umeå. Där genomförde 
vi en intervju med Åsa Dahlgren. Hos Deloitte i Umeå blev vi hänvisade till deras 
stockholmskontor där vi fick genomföra en telefonintervju med Fredrik Walméus.  
 
För att få mer information som täcker vårt undersökningsområde bestämde vi oss att komma i 
kontakt med experterna som har mer kunskap i området, vi sökte Rolf Rundfelt som har varit 
med i många år som granskare av Svenska årsredovisningar för börsnoterade företag. Vi 
lyckades få kontakt med honom och kunde genomföra en intervju. Förutom Rolf Rundfelt 
lyckades vi även hitta en till expert inom området, nämligen analytikern Peter Malmqvist. 
Peter visade sig vara en mycket bra informationskälla och han ställde upp ett flertal gånger för 
att bidra med sitt kunnande och sina åsikter. 
  
Med en vecka kvar till intervjuerna skickade vi ett brev till våra respondenter för att kunna 
förbereda dem inför kommande intervju. Samtidigt som vi skickade ut breven förberedde vi 
oss själva genom att konstruera fler frågor för att få intervjuerna att bli mer informella och 
självgående99. Vår strävan var att bedriva intervjuerna i diskussionsform och ge utrymme för 
respondenterna att själva kunna utveckla frågorna. Intervjuerna genomfördes som besöks- och 
telefonintervjuer där vi använde bandspelare och stödanteckningar som hjälpmedel. I ett fall 
användes även e-post vid genomförandet. Vi delade intervjun i olika delar som var intressant 
för vår studie.   
 

4.3.4. Kritik mot primärkällor 
 
Eftersom vi skickade ett brev i förväg till våra respondenter med information angående vår 
undersökning så ansåg vi att de var väl förberedda för intervjuerna som vi genomförde. Tre av 
våra intervjuer genomfördes med telefon och vi var först skeptisk till denna intervjuform. 
Med telefonintervjuer kan det upplevas svårare att få kontakt med respondenten och dessutom 

                                                 
99 Bilaga 1, Intervjumall,  
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finns det större risk för missuppfattningar och feltolkningar. I efterhand kände vi att 
telefonintervjuerna ändå fungerat tillfredsställande och att vi erhöll uttömmande information 
från respondenterna. En av våra intervjuer genomfördes via e-post. Denna form av intervju 
anser vi inte vara ett optimalt sätt att motta information på eftersom det i många fall kan leda 
till korta svar som misstolkas och det kan krävas omfattande korrespondens innan alla frågor 
man ställt besvaras uttömmande.  Vi valde dock detta sätt trots att det passar bättre in på 
kvantitativa istället för kvalitativa studier. Skälet till detta var att vi ville få svar på endast ett 
fåtal frågor och vår respondent hade ingen annan möjlighet att kunna ge svar på våra frågor. 
Vi anser att vi trots intervjuformen fick svar på det vi efterfrågade och vi genomförde även 
ytterligare korrespondens med följdfrågor.  

4.4. Access 
 
För att kunna nå ut till de respondenter som är intressanta för en studie krävs det en god 
tillgänglighet. Graden av tillgänglighet varierar beroende på om undersökningen görs i en 
öppen eller sluten miljö. I många företag och organisationer som har en sluten miljö så 
innebär det en formell och långvarig process för att kunna få tillgång till de personer som har 
betydelse för det som undersöks. I de organisationer som har en sluten miljö finns det dock 
oftast en offentlig del som tar hand om förfrågningar, PR och marknadsföring.100  Innan vi 
genomförde våra intervjuer tog vi kontakt med respektive respondent för att berätta om vad vi 
ville undersöka och fråga om de var villiga att ställa upp på en intervju. I fyra fall var det 
relativt enkelt att få access till dessa respondenter. I de andra två fallen upplevde vi att det 
fanns vissa svårigheter att komma i kontakt med rätt person inom respektive organisation. 
Dessa svårigheter var i huvudsak tidsbrist från respondenternas sida.  

                                                 
100 Bryman, A & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 336 
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Kapitel 5 
 

5. INTERVJUPRESENTATION 
 
I empirikapitlet framställer vi våra respondenters åsikter baserat på våra utarbetade frågor. 
 
5.1. Peter Malmqvist, Analytiker 

5.1.1. Personlig bakgrund av respondenten 
 
Peter Malmqvist har en lång bakgrund inom ekonomi och finansbranschen. Han har arbetat 
som ekonom och finansanalytiker under en lång tid. Men Peter jobbar även som 
ekonomijournalist åt flera olika uppdragsgivare, främst åt Aktuellt och åt Svenska Dagbladet. 
Som utredare i den så kallade övervakningspanelen har han under de sista åren följt hur 
IASBs nya rekommendationer kommer att påverka de svenska börsnoterade företagen.  
 

5.1.2. Analytikers förberedelser angående IAS/IFRS 
 
Peter Malmqvist anser att analytikerna generellt sett är ganska oförberedda inför de nya 
IAS/IFRS rekommendationerna. Eftersom IAS/IFRS är ett mycket omfattande regelverk så är 
det inte helt enkelt att ta till sig all information. Den information som står i aktuella tidskrifter 
är sådant som uppmärksammas men i övrigt är det sämre med informationsintaget. Att 
dessutom många analytiker inte har en grundläggande bakgrund inom redovisning bidrar 
också till den relativt låga förberedelsenivån. Peter menar att det främst är två skäl som ligger 
bakom, nämligen svåråtkomligheten av regelverket och att analytikerkåren inte är några större 
redovisare i grunden. 
 

5.1.3. Företagens förberedelser angående IAS/IFRS 
 
Av de företag som berörs anser Peter att de 30 till 40 största bolagen är ganska väl förberedda 
och besitter tillräckliga kunskaper inför införandet. Uppskattningsvis rör det sig som 40 
procent som är väl förberedda men har underskattat den ökade arbetsbördan som det innebär 
att implementera det nya regelverket. Sedan finns det ett mellanskikt där kunskaperna om 
IAS/IFRS växlar. Dock menar Peter att 10 procent av de berörda företagen saknar tillräckliga 
kunskaper om regelverket.  
 

5.1.4. Kostnader för införandet av IAS/IFRS 
 
Införandet har lett till att revisorskostnaderna för de berörda företagen har stigit. De största 
kostnadsökningarna har berott på att mängden noter under denna period blivit fler. Det är en 
kostnad som företagen tvingas ta eller redan har tvingats ta. Dessutom leder denna ökning av 
mängden noter till att företagen måste anställa fler på sina ekonomiavdelningar för att kunna 
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ta emot och strukturera upp den allt större mängden information som blir resultatet av 
IAS/IFRS.  

5.1.5. Jämförbarhet 
 
För att uppnå en ökad jämförbarhet är det en nödvändighet att implementera ett gemensamt 
ramverk på den internationella arenan. Ser vi bakåt en tid har jämförbarheten mellan svenska 
företag varit rätt bra. Detta beror på att vi här i Sverige sedan en tid tillbaka har infört 
gemensamma regler och där redovisningsrådet stått för samordning och harmonisering av de 
svenska redovisningsreglerna. Däremot är det sämre ställt med jämförbarheten mellan 
europeiska företag. Med de nya redovisningsrekomendationerna genomförda menar Peter att 
jämförbarheten kommer att öka avsevärt mellan olika europeiska företag. Men samtidigt vill 
han lägga in en reservation eftersom vissa av IAS/IFRS rekommendationerna inte stämmer 
överens med det sätt som Peter personligen ser på ökad jämförbarhet. Att slopa 
goodwillavskrivningarna anser han vara en försämring av jämförbarheten. Detta eftersom 
bolag som har stora goodwillavskrivningar kommer att få se ordentliga resultatökningar. 
Resultatökningarna är felaktiga på så sätt att det ger en skev bild av företagens ekonomiska 
ställning. Peters bedömning är den skeva resultatbilden kommer att kvittas ut mot 
nedskrivningarna av goodwillvärdena och det under en tidsram på tre till fyra år. På den tiden 
kommer kostnadsbelastningen från förvärven att komma på rätt nivå, men under 
inledningsskedet kommer det att leda till övervärdering av resultatet hos bolag med stora 
goodwillavskrivningar. Detta innebär att jämförbarheten mellan bolag med stora 
goodwillavskrivningar kontra de med små blir sämre.  
 

5.1.6. Värdering av tillgångar 
 
Vad beträffar värdering av tillgångar menar Peter att den ökade användningen av verkligt 
värde vid värderingen av företagets tillgångar kommer att innebära en mindre strikt 
tillämpning av försiktighetsprincipen. Men det är viktigt att de beräknade värdena inte är 
övertydligt optimistiskt beräknade, utan att de är knutna till ett realistiskt beräknat värde. Så 
även om värderingssättet ändras så måste man räkna med att en del av försiktighetsprincipen 
kommer att leva kvar. 
 

5.1.7. Årlig omprövning av goodwill 
 
Den årliga omprövningen av goodwill kommer att beräknas med hjälp av olika typer av 
kassaflödesberäkningar. Problemet som uppstår är den instabilitet som beräkningarna ger. 
Peter ställer sig mycket kritisk till att tidpunkten för nedskrivningen kan utnyttjas för att på så 
sätt maximera resultatet. Historiskt sett har det alltid varit så att tidpunkten för nedskrivningen 
väljs när en ny VD har tillsats. Ett mönster som han tror inte kommer att förändras.  
 
Det finns risker att företagen väljer att fördela en högre andel goodwill till affärsområden som 
har en mindre risk att bli nedskrivna i samma utsträckning som andra. Det är där revisorns roll 
blir viktig för att motverka sådana risker. Det kan vara så att ett företags goodwillpost uppstått 
under en 20 års period. Vissa delar av posten kan hänföras till större specifika förvärv, men i 
de flesta fallen kan det vara mycket svårt att specificera till vilket förvärv goodwillen tillhör. 
Då uppkommer risken att man fördelar ut goodwillposten på sådana affärsområden där man 
tycker att lönsamheten är lysande. Det finns alltså en viss risk att goodwillnedskrivningarna 
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blir styrda av bokslutspolitik.  Trots brister menar Peter Malmqvist att de nya reglerna i stort 
är en förbättring av sättet att redovisa, men problem kommer att uppstå. Förr eller senare 
hävdar Peter att företagen kommer att behöva gå tillbaka till att skriva av goodwillvärdena 
linjärt som skedde tidigare. 
 

 5.1.8. Intressenter 
 
Redovisningsförändringarna gällande dolda värden och goodwillreglerna har ventilerats rätt 
mycket mellan olika placerare i Sverige. Dock tror Peter att slutsatserna som dras i många fall 
inte kommer att kopplas ihop med det långsiktiga värdet på bolagen. Vi får nog räkna med att 
se en hel del skeva kursändringar under implementeringsåret som ett resultat av 
redovisningsförändringarna.  Med tiden kommer kurssvängningarna att stabiliseras och återgå 
till mer normala nivåer. Aktieägarna kan komma att se ökningar i årsresultaten som i vissa fall 
kan fördubblas och det finns klara risker att det i vissa fall byggs upp en bubbla som ger en 
missvisande bild av företagens ekonomiska situation. Det kan vara svårt för småspararna att 
få en rättvis bild av företagen när kravet på snabb information leder till analyser som saknar 
viktig information. Information som finns att hämta i den alltmer komplexa redovisningen. 
 
Ser vi på en annan grupp intressenter såsom revisionsbolagen får vi en bild som skiljer sig. De 
stora revisionsbolagen verkar vara insatta i de nya reglerna. Detta eftersom deras kunskap gör 
att de behövs för kunna genomföra förändringen och dessutom ser de en affärsmöjlighet med 
att ligga långt fram med förberedelserna och sitt kunnande inom området. Det är för övrigt så 
att ansvaret vilar på revisorerna att skriva under årsredovisningarna och på så sätt garantera att 
bolagen i fråga har kunnat hantera de nya reglerna. Peter ser det som att de tre, fyra största 
revisionsbolagen kommer att spela en viktig roll i förändringsarbetet och implementeringen 
av IAS/IFRS  
 
Andra intressenter som också påverkas av förändringen är enligt Peter, normbildare som 
redovisningsrådet och bokföringsnämnden. Redovisningsrådet kommer att tappa sin 
nuvarande roll och istället kommer det att finnas en akutgrupp som kan ta hand om och lösa 
problem som uppstår vid användandet av de nya reglerna. Bokföringsnämnden kommer att 
vara det viktigaste organet gentemot icke börsnoterade företag. 
 
 
5.2. Rolf Rundfelt, Redovisningsexpert 
 

5.2.1. Respondentens personliga bakgrund 
 
Rolf Rundfelt är docent i företagsekonomi och professor i ekonomiska informationssystem 
som inriktar sig främst på svensk och internationell externredovisning. Han är ledamot i både 
redovisningsrådet och IASC. Tidigare har han arbetat med värderings och redovisningsfrågor 
hos KPMG. Dessutom har han en stor erfarenhet vad det gäller granskning av 
årsredovisningar, då han varje år under 13 års tid har publicerat boken ”Tendenser i 
börsbolagens årsredovisningar” som har givits ut tillsammans med stockholmsbörsen och 
BFN.  
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5.2.2. Analytikers förberedelser angående IAS/IFRS 
 
Rolf Rundfelt hävdar att många analytiker saknar fullständiga kunskaper beträffande 
IAS/IFRS regelverk. Han poängterar att det är svåråtkomligheten hos regelverket som ligger 
till grund för den relativt låga förberedelsenivån. Problemet ligger delvis i att analytikernas 
informationskällor blir begränsade då den mesta av informationen hämtas ur ekonomiska 
tidskrifter som exempelvis redovisningstidsskriften Balans. Rolf påpekar dock att det inte är 
något fel på kvaliteten i en sådan tidskrift men att det ofta blir en fragmenterad information, 
istället för att få en helhetsbild av den delen av regelverket som tas upp i artiklarna. Rolf vill 
inte generalisera beträffande utbildningsnivån hos analytikerna gällande IAS/IFRS 
regelverket, men vill ända belysa att antalet analytiker som är ordenligt insatta i reglerna är 
lågt. Detta är något som Rolf menar måste förändras genom bättre engagemang och 
utbildning. 
 

5.2.3. Företagens förberedelser angående IAS/IFRS 
 
Vad gäller företagens förberedelser är Rolf försiktig med att uttala sig om förberedelsearbetet. 
Det är klart att många av de stora företagen har sedan flera år tillbaka arbetat med siktet 
inställt på att anpassa sin redovisning till en internationell standard. Medan många mindre 
företag har väntat längre med att förbereda sig för en övergång. Att säga något generellt om 
företagens förberedelseläge är svårt. 
 

5.2.4. Kostnader för IAS/IFRS införandet  
 
Självklart kommer kostnaderna att öka för de berörda företagen men Rolf kan inte sätta någon 
siffra på hur stora beloppen blir i förhållande till storleken på företagen. 
 
Införandet har lett till att revisorskostnaderna för de berörda företagen har ökat. De största 
kostnadsökningarna har berott på att mängden noter under denna period ökat. Det är en 
kostnad som företagen tvingas ta eller redan har tvingats ta. Dessutom leder denna ökning av 
mängden noter till att företagen måste anställa fler på sina ekonomiavdelningar för att kunna 
ta emot och strukturera upp den ökade mängden information som blir resultatet av IAS/IFRS.  
 

5.2.5. Jämförbarhet 
 
Vår respondent Rolf Rundfelt anser att kraven kommer att öka på grund av det nya 
regelverket vilket i sin tur leder till en betydligt mer arbete för företagen som berörs samtidigt 
som det kan leda till en mer komplicerat redovisning både på hemmaplan och på den 
europeiska marknaden. Något som Rolf anser vara av stor vikt är att redovisningsreglerna 
skapas på ett sådant sätt att de inte kan leda till att de missbrukas. Dock kan följden av en 
sådan regelutformning, bli komplicerade regler som kan vara svåra att tolka. 
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5.2.6. Värdering av tillgångar 
 

Rolf Rundfelt anser att det nya sättet att värdera tillgångarna till verkligt värde inte 
nödvändigtvis behöver strida mot reglerna för försiktighetsprincipen. Han menar att denna typ 
av värdering till verkligt värde fungerar tillförlitligt vid värdering av valuta och finansiella 
instrument, men poängterar dock att det alltid finns en viss risk till felbedömning vid 
beräkningen av tillgångarnas verkliga värde.  
 

5.2.7. Årlig omprövning av goodwill 
 
Vad gäller det nya sättet att årligen ompröva företagens goodwillvärde ställer sig Rolf 
Rundfelt sig positiv till detta. Genom att göra en årlig omprövning ger det faktiskt en mer 
rättvisande bild av tillgångarnas verkliga värde. Det som är själva problemet med detta sätt att 
beräkna är de bedömningar som företagsledningen gör. Kan företagen göra sansade och 
korrekta bedömningar av goodwillvärdet så anser Rolf att denna form av tillgångsvärdering är 
förenlig med försiktighetsprincipen och att den inte strider mot denna.  
 

5.2.8. Intressenter 
 
Intressenter som kommer att påverkas av övergången till IAS/IFRS är bland annat aktieägarna 
som kommer att få se förändringar i aktiekurserna. Denna förändring kommer att uppstå 
eftersom inte marknaden har räknat in förändringen i prissättningen på enskilda aktier. Men 
dessa svängningar i företagens resultat är övergående och kommer att jämnas ut över tiden. 
Att nå ut med informationen om IAS/IFRS till alla intressenter är något som företagen måste 
arbeta med för övergången skall gå smidigt till och att intressenterna förstår vad som ligger 
bakom de stora förändringarna i vissa poster i årsredovisningen.  
 
Normbildarna kommer i och med inträdet i IAS/IFRS få nya roller. De ”svenska 
normbildarna” ändrar till stor del sina nuvarande arbetsuppgifter och vissa får nya roller. Det 
kommer att bildas en särskild akutgrupp som kommer att ersätta det som tidigare kallades 
redovisningsrådet.  Bokföringsnämnden som huvudsak riktar sig till icke noterade bolag 
kommer mest troligt att arbeta fram ett alternativ till IAS/IFRS för dessa företag för att på så 
sätt få till en mer enhetlig redovisning både för noterade och icke noterade företag. Detta 
alternativ kommer förmodligen inte att bli lika ”invecklat” och omfattande som IAS/IFRS 
men ändå hjälpa till att öka jämförbarheten. 
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5.3. Åsa Dahlgren, Auktoriserad revisor 

5.3.1. Respondentens personliga bakgrund 
 
Åsa Dahlgren har arbetat inom redovisningsområdet sedan 1986. Efter studier har hon arbetat 
i åtta år som revisor och därefter ytterligare fem år som auktoriserad revisor. På Ernst och 
Youngs kontor i Umeå har hon varit verksam sedan 1994. Hon arbetar huvudsakligen med 
revision för företag i Umeå och dess närområde. 
 

5.3.2. Ernst & Youngs förberedelser angående IAS/IFRS 
 
Inför införandet har vi på Ernst & Young försökt förbereda oss så mycket som möjligt. Men 
problemet för de revisorer som arbetar lokalt ute i landet i mindre orter är att det inte finns 
särskilt många noterade bolag och det i sin tur innebär att personalen på de mindre filialerna 
inte sätter oss in i regelverket i samma utsträckning som personal som arbetar dagligen med 
de börsnoterade bolagen. Åsa menar att de större kontoren som arbetar mer med noterade 
bolag har en bättre kännedom om hur de nya rekommendationerna kommer att påverka 
redovisningen. Däremot har Ernst & Young på en central nivå varit bättre föreberedd vad 
gäller implementeringen av IAS/IFRS. Trots att lokalkontoren vetat om att en förändring är på 
gång har både företagen och revisorerna skjutit införandet framför sig för att till slut tagit sig 
an och påbörjat övergången till IAS/IFRS. Det är först det sista året som vi på Ernst & Young 
har känt att förändringen är på gång och att alla måste på allvar sätta sig in i de nya reglerna.  
 

5.3.3. Företagens förberedelser angående IAS/IFRS  
 
Åsa tror att företagen faktiskt har försökt att förbereda sig, men det är klart att sättet som de 
valt att förbereda sig på varierar. Vissa har säkert sett till att utbilda sin personal och 
införskaffa sig tillräckligt med information medan andra företag mer tänker att det ”kommer 
att lösa sig med tiden”.  Åsa tror generellt att de stora bolagen är mer förberedda än mindre 
börsnoterade bolag. Flera av de stora koncernerna har faktiskt redan hunnit redovisa enligt 
IAS/IFRS sedan en tid tillbaka.  De delar som Åsa menar att företagen inte är särskilt 
välförberedda på är pensionsredovisning och redovisning av finansiella instrument. 
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5.3.4. Kostnader för IAS/IFRS införandet 
 
Det kommer säkert att kännas av för små börsnoterade bolag. Att överhuvudtaget vara ett 
noterat bolag är förknippat med större utgifter. Åsa menar att stora koncerner som under en 
längre tid har arbetat med att implementera det nya regelverket kommer att ha en lägre 
kostnad än de företag som inte har gjort det. Att använda sig av IAS/IFRS innebär att 
kostnaderna ökar ytterliggare. Men eftersom det är marknaden som efterfrågar extra 
informationen så innebär det att om aktieägarna kräver att de skall kunna få ta del av denna 
information så måste det givetvis finnas möjlighet att kunna ta fram sådan.  
 
IAS/IFRS regelverket bidrar till att utöka informationen om företagen och den kostad som 
uppstår i samband med detta är något som följer med marknadens krav på utökad information 
om företagen. Den slutliga notan för denna ökade jämförbarhet har vi inte sett ännu. Tittar vi 
historiskt på hur det har sett ut inom redovisningen så kommer det hela tiden nya regelverk 
som ersätter de gamla och därigenom ökade kostnader.  
 

5.3.5. Jämförbarhet 
 
Åsa tycker att självklart att det är av stor vikt att se till att jämförbarheten mellan företag och 
länder ökar. Men internationellt sett finns det många andra områden inom ekonomi som är 
väldigt olika. I Sverige har vi till exempel historiskt sett haft en skattelagstiftning som skiljer 
sig mycket från andra länder.   Detta är vad jag menar ett sådant område där det borde läggas 
tid och pengar på att få till stånd en bättre jämförbarhet mellan olika länder. Den ökade 
komplexiteten inom redovisningen leder till delar som igenkänningsförmåga och affärsidé lätt 
glöms bort. Upplysningskraven innebär att det läggs ned mycket tid och resurser för att ta 
fram flera sidor med pensionsberäkningar i årsredovisningen istället för att titta på 
grundstenar i redovisningen såsom marknad, intäkter och ränta. Det gäller att uppnå en balans 
mellan de olika noterna i årsredovisningarna och annan redovisningsinformation.  
 

5.3.6. Värdering av tillgångar 
 
Åsa Dahlgren påpekar att det förändrade sättet att värdera tillgångar rent teoretiskt är en 
förbättring då det påvisar tillgångens verkliga värde. Det stora problemet som Åsa menar 
finns är hur detta skall kunna genomföras rent praktiskt. Det kommer att uppstå många 
diskussioner om värderingsfrågor. Vilket är det verkliga värdet? Hur har det blivit bestämt? 
Strider detta inte mot försiktighetsprincipen? Sådana frågor kommer att uppstå. Men om det 
finns möjlighet att kunna bestämma tillgångarnas värde på ett sådant sätt att det stämmer 
överens med det faktiska värdet så vore det givetvis en framgång för redovisningen.  Här i 
Sverige har vi arbetat med försiktighetsprincipen under en lång tid och jag tror det kommer att 
ta tid att vänja sig med det nya sättet att värdera till ett verkligt värde. För många arbetar nog 
fortfarande under tanken att inte övervärdera utan istället hellre hålla låga värden.  
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5.3.7. Årlig omprövning av goodwill 
 
Goodwill som redovisningspost har enligt Åsa Dahlgren alltid varit under diskussion.  
Problemet är att hitta en värderingsmetod som kan ge ett rättvisande goodwillvärde. Att 
basera goodwillvärdet på en kassaflödesanalys innebär en viss osäkerhet eftersom 
bedömningen görs utifrån vissa subjektiva antaganden. Åsa menar att sett ur en ren teoretisk 
synvinkel så kan en kassaflödesanalys fungera bra vid bestämmandet av goodwillvärdet. Men 
när värderingen skall utföras i praktiken så kan slutresultatet skifta på grund av subjektiviteten 
vid uppskattning av framtida värden. Åsa tror även att det kommer att ta tid att gå ifrån den 
grundläggande försiktighetsprincipen eftersom den är väl förankrad i den kontinentala 
redovisningstraditionen och detta är något som kommer att göra att företagen kan få det 
svårare att anpassa sig till ett nytt tankesätt beträffande goodwillvärdering. Från att strikt 
avskrivit goodwill på fem år kan företagen plötsligt hamna i en position där de inte behöver 
skriva av goodwillvärdet överhuvudtaget. En positiv följd av den årlig omprövningen av 
goodwill anser Åsa vara att företagen kommer att ha möjlighet till att fördela ut 
goodwillposten till olika immateriella tillgångar och på så sätt minska ned goodwillpostens 
storlek.  
 

5.3.8. Intressenter 
 
Enligt Åsa Dahlgren på Ernst & Young så har företagen i många fall fokuserat på att utbilda 
sig själva och därmed har intressenter såsom aktieägarna ”glömts bort” att informeras om de 
nya reglerna och dess innebörd. Andra intressenter som berörs är givetvis de svenska 
normbildarna inom redovisningsområdet såsom Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. 
Redovisningsrådet kommer på sikt att försvinna då dess roll övertas av IASB. 
Bokföringsnämnden kommer att fortsätta sitt arbete som främjare av god redovisningssed i 
mindre och medelstora företag som inte berörs av IAS/IFRS rekommendationer.    
 
 
5.4. Fredrik Walmeus, Auktoriserad revisor 

5.4.1. Respondentens personliga bakgrund 
 
Fredrik Walmeus är auktoriserad revisor och jobbar för närvarande vid Deloitte. Han är 
stationerad vid stockholmskontoret där hans avdelning arbetar med kvalificerade 
redovisningsfrågor där även IFRS ingår. 
 

5.4.2. Deloittes förberedelser angående IAS/IFRS  
 
Fredrik berättar att förberedelserna inför IAS/IFRS startade år 2000, då revisorerna fick 
information om, att det kommer att genomföras stora förändringar i redovisningen för 
börsnoterade företag. Sedan dess har intensiteten med anpassningen till IAS/IFRS arbetet ökat 
under de senaste åren. Den absolut största kompetensen inom Deloitte finns vid 
huvudkontoret och hos våra medarbetare som arbetar med de kunder som berörs av IS/IFRS. 
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5.4.3. Företagens förberedelser angående IAS/IFRS 
 
Beträffande företagens förberedelser inför IAS/IFRS införandet så har det skiftat en hel del. 
Det finns företag som legat väldigt långt framme och arbetat väldigt seriöst med de nya 
redovisningsfrågorna. Detta innebär att dessa företag redan nu har lagt ned mycket resurser 
med att inventera och analysera hur redovisningen ser ut och kommer att påverkas. Men likväl 
som det finns välförberedda företag så finns det de som har väntat allt för länge och kommer 
att vara väldigt sent ute i omstruktureringen. Sedan styrs övergången givetvis av hur företagen 
är uppbyggda. De som har få dotterbolag kommer lindrigare undan och undviker många 
komplexa transaktioner som de stora jättarna måste handskas med. 
 

5.4.4. Konsekvenser och kostnader för IAS/IFRS införandet  
 
Någon direkt siffra att lägga fram för hur mycket IAS/IFRS införandet kommer att kosta är 
svårt att säga menar Fredrik. Klart är dock att de nya reglerna innebär betydligt mer 
redovisning. För de större börsbolagen blir det inga större ökningar eftersom de redan har 
tagit kostnadsökningen för den nya redovisningen. Fredrik menar vidare att några större 
resultatsvängningar inte kommer att ske i de berörda företagen. Men däremot kommer det att 
ställas stora krav på företagen då de nya reglerna kräver att de skall redovisa olika 
immateriella tillgångar separat från goodwill.   
 
Att IAS/IFRS skulle komma att bli standard för mindre icke noterade företag är inte så stor 
menar Fredrik. Men däremot finns det stora möjligheter till att normgivningen för mindre 
företag blir kraftigt influerade av de nya reglerna som gäller för de större företagen. Något 
som eventuellt skulle kunna leda till en frikoppling mellan beskattningen och redovisningen i 
Sverige. Är företagen på väg in på börsen så kan det vara så att de bestämmer sig att upprätta 
sin redovisning och också arbeta utifrån regelverket IAS/IFRS eftersom övriga intressenter 
såsom banker, kunder och leverantörer kommer att i allt större grad arbeta utifrån ett etablerat 
språk som är gemensamt. 
 
För våran egen del här på Deloitte är förändringarna till IAS/IFRS något som vi ser positivt 
på. Det har under en längre tid funnits en efterfrågan från intressenter efter mer enhetliga 
regler inom redovisningen. För vi revisorer innebär det samtidigt att revisorerna hamnar i 
situationer med ett större risktagande för de som skriver under bokslutsrapporterna, samtidigt 
som IAS/IFRS skapar mer arbete för oss. 
 

5.4.5.  Jämförbarhet.  
 
De fördelar som Fredrik anser följa med IAS/IFRS införande är en ökad jämförbarhet mellan 
olika länder och företag. Han ser det som en klar fördel att de nya rekommendationerna 
närmar sig US GAAP. De direkta nackdelar som han anser följa med införandet är de 
subjektiva bedömningar som följer med värderingssättet. Dock så är det viktigaste att de 
skapas en enhetlighet inom redovisningen som ger ökad jämförbarhet. Den stora fördelen 
uppväger de negativa sidorna som kan uppstå menar Fredrik.  
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5.4.6. Värdering av tillgångar 
 
Att svårigheterna vid själva bedömandet av goodwillvärdet och en eventuell upp- eller 
nedskrivning av värdet skulle komma att leda till en återgång till den gamla 
värderingsmodellen kan inte Fredrik svara på. Däremot så har de i USA som använt sig av det 
nya sättet ett tag, menat att det gamla systemet var bättre och att de nya inte innehåller några 
direkta förbättringar utan endast leder till ökade kostnader. 
 

5.4.7. Årlig omprövning av goodwill 
 
Vad gäller den årliga omprövningen av goodwill så anser Fredrik att det inte finns några 
större problem med denna nya metod att kontrollera om nedskrivningsbehov finns eller inte. 
Fredrik berättar vidare att omprövningen av goodwillvärdet får utvisa om det finns ett 
nedskrivningsbehov eller ej. Risken att redovisa ett felaktigt värde på goodwillposter är 
begränsad. Visst skulle företagen kunna skjuta på en eventuell avskrivning av goodwillvärdet 
ett kvartal eller två. Men med ett sådant agerande skulle marknaden reagera och förtroendet 
för det berörda företaget borde då rimligtvis sjunka. Undanhållande av korrekt information 
leder slutligen till att företaget blir ”straffat” på grund av bristande förtroende.  
 
 
5.5. ASSA ABLOY 
 

5.5.1. Personlig bakgrund av respondenten 
 
Martin Hamner vid Assa Abloy arbetar som koncerncontroller och Investor Relations 
Manager. Hans arbetsuppgifter består bland annat av ekonomistyrning, redovisning och 
skattefrågor. Detta har han arbetat med sedan 1999. 
 

5.5.2. Företagens förberedelser angående IAS/IFRS 
 
Företagets förberedelser för att anpassa sin redovisning till IAS/IFRS påbörjades 2003 och har 
fortgått fram till införande 2005. Tack vare intensiv utbildning i hela koncernen där personal 
från både huvudkontoret och revisorer från Öhrling Pricewaterhouse Coopers har rest runt i 
världen och träffat personal från Assa Abloys fyra olika divisioner. Totalt har Assa Abloy 
utbildat över 200 personer som är ansvariga för ekonomi och redovisning inom koncernens 
olika divisioner. Vi på Assa Abloy har velat gå ut och klargöra vad IFRS innebär rent 
praktiskt och hur vi ska kunna få till stånd bra rutiner för att på ett effektivt och bra sätt kunna 
bedriva verksamheten med IFRS implementerat fullt ut i redovisningen. Tack vare samarbetet 
med externa experter och revisorer med spetskompetens inom IFRS så tycker Martin att 
företagets utbildningsståndpunkt inom koncernen är god. Men poängterar samtidigt att det 
måste ske en kontinuerlig vidareutbildning för att ytterligare höja nivån bland berörd personal 
inom koncernen. 
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5.5.3. Konsekvenser av IFRS införandet 
 
Klar är att en konsekvens kommer att bli en mer enhetlig form av redovisning vilket i sin tur 
menar Martin kommer att leda till en ökad jämförbarhet mellan olik a företag. En annan viktig 
följd av införandet är företagets resultatförändring som uppstår då de nya reglerna kommer att 
gälla.  På Assa Abloy blir det goodwillposten som påverkas mest. 
 
På frågan om hur IAS/IFRS påverkar företagets redovisningskostnader säger Hamner att han 
inte har någon exakt siffra men att en viss ökning givetvis har skett. Det är 
utbildningskostnader som har ökat men Martin menar på att genom en ordentlig utbildning så 
kan företaget på sikt hålla nere onödiga kostnader.  
 

5.5.4. Jämförbarhet 
 
Hamner anser att de nya reglerna kommer att leda till en ökning av jämförbarheten mellan 
storföretag på en global nivå. Att lättare kunna jämföra information är givetvis positivt för alla 
företagsintressenter som eftersöker enkelhet och snabbhet vid jämförandet av olika företag. 
Martin tror att IAS/IFRS kommer att innebära förenklingar i jämförandet men samtidigt mer 
och komplexa tillägg i notupplysningarna. Detta i sin tur innebär att företagsintressenterna 
måste vara beredd att ta in och analysera informationen ytterligare. IAS/IFRS införandet är 
helt klart ett steg i rätt riktning och det bästa sättet för att få den europeiska marknaden att bli 
effektivare. Eftersom världen blir mer och mer globaliserad så gynnar det sig att använda sig 
av en mer likartad form av redovisning då det blir lättare för investerare som vill placera sina 
tillgångar i många olika länder och företag. 
 

5.4.5. Värdering av immateriella tillgångar 
 
Beträffande värderingen av Assa Abloys immateriella tillgångar så kommer IAS/IFRS att 
innebära en hel del förändringar. Det blir mer arbete med att först hitta och specificera de 
immateriella tillgångarna för att därefter särskilja dem från goodwill. Hamner hävdar vidare 
att det blir mer komplicerat att göra en specifikation av immateriella tillgångar som uppstår 
vid ett eventuellt förvärv av ett annat företag. Här kan det krävas att ytterligare kompetens tas 
in utifrån för att enklare kunna genomföra en korrekt och rättvis specifikation av de 
immateriella tillgångarna. 
 

5.5.6. Årlig omprövning av goodwill 
 
Att nu årligen måste titta över goodwillposten för att avgöra om ett nedskrivningsbehov finns 
anser inte Martin vara något större problem. Här på Assa Abloy anser jag att vi har lyckats bra 
med att kunna fördela ut de immateriella tillgångarna dit de hör hemma. Martin säger vidare 
att de nya reglerna i och för sig inneburit mer arbete men att de i slutändan gynnar företaget 
som i sin tur kommer att kunna uppvisa ett resultat som speglar verkligheten mer.  Vi är 
medvetna och vikten av att informera våra intressenter om de eventuella skiftningar i 
resultatet som kan uppstå som en följd av implementeringen av IAS/IFRS. 
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5.6. Scandinavian Airlines, SAS 

5.6.1. Respondentens personliga bakgrund 
 
Vår respondent hos SAS är Ulla Edlund. Hon arbetar som ekonomichef inom koncernen där 
hon varit verksam i 14 år. Bland arbetsuppgifterna ingår koncernredovisning. Hennes 
ekonomiutbildning är från Handelshögskolan i Stockholm. 
 
5.6.2. Företagens förberedelser angående IAS/IFRS 
 
Beträffande förberedelserna har SAS sedan 1988 bedrivit sin redovisning inom ramen för 
Swedish GAAP. Företaget har löpande följt med i utvecklingen av IAS/IFRS och företagets 
egna förberedelser för implementationen startade våren 2004. Ulla säger att förberedelserna 
har fungerat bra och att företaget nu är beredda att fullt ut implementera IAS/IFRS och göra 
anpassningar till de förändringar som uppstår. All internutbildning av berörd personal har 
bedrivits löpande inom företaget. Den hjälp som företaget har hämtat utifrån har varit i form 
av den kompetenshöjande utbildning som den egna personalen fått. Våra intressenter i form 
av aktieägare har även de fått information tillhandhållen i årsredovisningen och även löpande 
under året. 
 

5.6.3. Konsekvenser av IAS/IFRS införandet 
 
Inom SAS anser Ulla att kostnaderna för införandet av IAS/IFRS inte varit alltför stora. Dock 
har det åtgått en hel del tid, främst till att utbilda personal som berörs av de nya reglerna. 
Denna tid kan naturligtvis räknas om till ökade personalkostnader under 
implementeringsperioden. Tittar vi tillbaka på hur den senaste årsredovisningen 2004 såg ut 
så visar den att utav företagets tillgångar utgörs en stor del av goodwill. Detta kommer i år att 
märkas i vårt resultat eftersom vi inte längre gör en vanlig avskrivning utan istället måste 
genomföra en årlig omprövning för att se om det finns ett avskrivningsbehov. Konsekvensen 
blir alltså mer svängningar i företagets resultat på grund av att tillgångarna våra värderas till 
marknadsvärdet istället för historiskt baserad värdering. 
 

5.6.4. Jämförbarhet 
 
Ulla upplever att den största konsekvensen av att anta de nya standarderna är att 
jämförbarheten mellan olika internationella och nationella företag ökar. Detta är något positivt 
som framförallt gynnar analytiker men även andra intressenter och vi som företag. Eftersom 
vi är ett företag som finns globalt så finns det klara fördelar med att hitta ett gemensamt sätt 
att bedriva redovisningen. Men Ulla påpekar dock att det finns delar som fortfarande kan vara 
svåra att överbrygga, till exempel vad gäller nationell lagstiftning och förordningar. Men det 
som nu görs är givetvis ett steg i rätt riktning. I framtiden tror jag även att vi får se 
harmoniseringar på andra områden än redovisning. Men en mer harmoniserad lagstiftning 
inom Europa så kan vi oberoende geografisk placering lättare verka och jämföra oss med 
andra konkurrenter på marknaden. 
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5.6.5. Värdering av immateriella tillgångar 
 
Beträffande värdering av immateriella tillgångar så tycker Ulla det finns vissa svårigheter 
med att värdera dessa men samtidigt menar hon att företaget har lyckats arbeta fram bra 
rutiner som gör det enklare på ett korrekt sätt att skilja ut vad som hör hemma vart. 
 

5.6.6.  Årlig omprövning av goodwill 
 
Sättet att genomföra den årliga omprövningen anser Ulla inte varit något större problem 
eftersom vi sedan ett flertal år tillbaka redan börjat praktisera en årlig omprövning av 
goodwillposten. 
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Kapitel 6 
 
 

6. ANALYS  
 
I analyskapitlet kommer vi att analysera den insamlade informationen från våra respondenter 
med den teori som vi valt att ta med i arbetet. Med analysen så strävar vi att få svar på vårt 
syfte och frågeställning. 

6.1. Revisorernas förberedelser inför IAS/IFRS införandet 
 
Både Deloitte och Ernst & Young har under en längre period från år 2000 försökt förbereda 
sig så långt det går inför IAS/IFRS införandet. De har kontinuerligt utbildat och uppdaterat sin 
personal inför de nya reglerna som träder i kraft vid årsskiftet 2004/2005. Åsa Dahlgren vid 
Ernst & Young menar att det finns svårigheter att få ut informationen till de mindre 
lokalkontoren i landet eftersom antalet kunder som berörs av IAS/IFRS inte är lika många 
som i landets större städer. På Ernst & Young tillägger Åsa att man trots en relativt lång 
förberedelsetid tenderat att skjuta upp arbetet till det sista halvåret innan införandet. Eftersom 
förslaget om införandet av IAS/IFRS kom år 2000 så anser vi att revisionsbyråerna varit ute i 
god tid för att kunna skaffa sig information och kunskaper om de nya reglerna.  Vidare anser 
vi att de stora revisionsbolagen borde ha satsat mer på att få ut information och kunskaper om 
de nya IAS/IFRS reglerna till samtliga filialer. Att nå ut med informationen till de små lokala 
enheterna anser vi vara viktigt för att kunna utveckla redovisningssystemet i framtiden. 
Samtidigt har vi dock förståelse för att detta kan vara svårt när kundunderlaget i huvudsak 
består av företag som ej berörs av de nya reglerna. 
 

6.2. IAS/IFRS experternas åsikter om börsanalytikernas förberedelser inför IAS/IFRS 
 

Både Peter Malmqvist och Rolf Rundfelt hävdar att många analytiker är oförberedda inför det 
nya regelverket. Detta på grund av att informationsintaget är allt för ensidigt och inte ger en 
tillräckligt djup förståelse för hur IAS/IFRS påverkar företaget.  Rolf Rundfelt menar att 
svåråtkomligheten av regelverket har lett till en sämre förberedelsenivå. Eftersom den 
information som analytikerna tagit till sig i huvudsak kommer från ekonomi tidsskrifter som 
behandlar ämnet. Det regelverk som finns att tillgå är omfattande och svåråtkomligt. Många 
analytiker känner sig osäkra på de nya reglerna och dess innebörd. Denna osäkerhet är inte 
bara en svensk företeelse utan finns även i länder som till exempel Storbritannien och USA 
menar Peter Malmqvist. En annan bidragande orsak till analytikernas oförbereddhet är enligt 
Peter Malmqvist, analytikernas bristande redovisningsbakgrund rent utbildningsmässigt. 
Självklart finns det de som är mycket väl insatta i de nya reglerna, men de flesta saknar dock 
dessa kunskaper hävdar Peter. Även Rolf är kritisk till att så få verkligen är insatta i det 
omfattande regelverket och vet vilka förändringar som gäller från och med årsskiftet.  Rolf är 
dock mer försiktig att uttala sig om hur utbildningsnivån bland analytikerna är. Han menar att 
det inte går att dra några slutsatser om analytikerkåren i helhet utan det varierar från fall till 
fall.  Efter dessa förklaringar som våra respondenter gett så är vi beredd att hålla med både 
Rolf och Peter vad gäller regelverkets omfattning och komplexitet. Detta efter att under 
arbetes gång närmare studerat de nya reglerna och dess innebörd. Vad gäller 
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utbildningsbakgrunden bland analytikerna så är vi mer benägna att hålla med Rolf Rundfelt i 
hans uttalande, eftersom vi inte har hittat några omfattande undersökningar som specifikt 
behandlar detta. 
 

6.3. Företagens föreberedelser inför IAS/IFRS införandet. 
 
Assa Abloy har haft en förberedelsetid på cirka ett och ett halvt år. De som arbetar med 
IAS/IFRS förberedelserna inom företaget anser sig väl förberedda. Något som enligt Martin 
Hamner beror på ett omfattande utbildningsarbete för att underlätta övergången. På SAS 
började förberedelserna våren 2004, men redan 1988 så valde företaget att bedriva sin 
redovisning inom ramen för GAAP och har sedan dess följt med i förändringarna inom 
IAS/IFRS. Assa Abloy valde att ta in hjälp utifrån för att lyckas med övergången. Med hjälp 
av externa experter och ett intensivt samarbete med Assa Abloys revisorer menar Martin att 
övergången har kunnat genomföras på ett smidigt sätt.  Ulla Edlund berättade att SAS inte 
valt att inhämta hjälp utifrån. Dock skedde viss avstämning mot företagets revisorer. I bägge 
företagen har utbildning med personalen bedrivits kontinuerligt och de som kommer i kontakt 
med IAS/IFRS har fått möjlighet till fortbildning. SAS har valt att även efter inträdet fortsätta 
med fortbildningen för dem som så önskar.  
 
Efter den information som vi har erhållit av de två företag vi intervjuat har vi följande att 
uttala oss om. Först tycker vi att de två företagen vi intervjuat har varit väl förberedda inför 
IAS/IFRS övergången. Men vi ställer oss dock lite kritiska till den information som företagen 
har utlämnat. Detta eftersom det finns en viss risk att företagen vill visa upp en bild av ett 
företag som inte har några brister i sin redovisning och samtidigt ligger långt fram på den 
internationella arenan. Med tanke på omfattningen av de nya reglerna verkar dock 
förberedelsetiden för SAS vara i kortaste laget. Samtidigt beror det på hur utbildningen 
bedrivits och i vilken omfattning. Därför anser vi det vara omöjliga att fastställa en specifik 
förberedelsetid.  
 

6.4. Kostnader för IAS/IFRS införandet 
 
Åsa Dahlgren vid Ernst & Young berättade att kostnaderna angående IAS/IFRS för företagen 
varierar, detta beroende på storlek. Åsa påpekade dock att de mesta av kostnaderna är 
förknippade med själva noteringen av företaget. Informationsbehovet vid en notering ökar 
avsevärt eftersom marknaden ställer högre krav på redovisningsinformationen och därmed 
stiger kostnaderna.  Hur stora kostnaderna för företagen kommer att bli är i dagsläget svårt att 
sia om eftersom vi ännu inte har sätt slutnotan för övergången. 
 
Peter Malmqvist menar att revisorskostnaderna kommer att öka som en följd att mängden 
noter i företagens redovisningar ökar. Detta i sin tur leder till att företagen blir tvungna att 
anställa fler på sina ekonomiavdelningar för att kunna bearbeta den ökade mängden 
information som IAS/IFRS innebär. 
 
Martin Hammer på Assa Abloy håller med om att kostnaderna för deras företag kommer att 
öka på grund av IAS/IFRS införandet, men menar samtidigt att det är en kostnad som 
företagen får lov att ta för att kunna få tillgång till ett redovisningssystem som är 
internationellt gångbart och har en högre grad av jämförbarhet än det tidigare regelverket. 
Martin anser att trots de ökade kostnaderna är införandet en nödvändighet om de svenska 
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börsnoterade företagen skall kunna vara kvar och verka på den europeiska marknaden inom 
unionen. 
  
Ulla Edlund på SAS vet inte hur stor kostnadsökningen kommer att bli men anser även hon att 
fördelarna med IAS/IFRS kommer att överväga den kostnadsökning som uppstår. Men 
tillägger att fördelarna kommer att visa sig först på ett lite längre tidsperspektiv.  
 
Vi tror att den ökade komplexiteten på redovisningsområdet och de kostnadsökningar som det 
innebär kan leda till att många företag tänker sig för en extra gång innan man väljer att bli ett 
publikt bolag. Kostnaderna i antal kronor är svåra att spekulera om i nuläget, eftersom de 
företag och experter vi har varit i kontakt med inte har kunnat uppge några direkta belopp. Det 
blir först bokslutet 2006 som det går att se vilka kostnadsökningarna blivit. För de små och 
medelstora företagen som strävar efter att blir noterade kan IAS/IFRS reglerna innebära så 
pass stora kostnader att dessa företag väljer att inte notera sig och på så sätt slippa undan 
kostnadsökningarna som följer med notering på börs samt införandekostnaderna. Trots 
kostnadsökningar för de berörda företagen så kan vi se att företagen kan göra besparingar 
genom att endast behöva arbeta med ett sorts redovisningssystem och möjlighet till att minska 
bland annat personalkostnaderna.  
 

6.5. Experternas åsikter angående ökad jämförbarhet 
 
Enligt Peter är det en nödvändighet att implementera ett gemensamt regelverk som IAS/IFRS 
för att kunna uppnå en bättre jämförbarhet mellan företag på den internationella marknaden. 
Men Sverige har ända haft ett rätt bra utgångsläge eftersom de svenska företagen har haft 
gemensamma regler under en lång tid, vilket gör att det på ett nationellt plan är lätt att jämföra 
företagens årsredovisningar. Det Peter ställer sig frågande till är att vissa av IAS/IFRS 
rekommendationer inte nödvändigtvis leder till ökad jämförbarhet. Ett exempel på dessa 
rekommendationer är förändringen för goodwillavskrivningar som kan ge en skev resultatbild 
för företagen. Rolf Rundfeldt tillägger att för att uppnå en ökad jämförbarhet på den 
europeiska marknaden måste företagen acceptera att redovisningen blir mer komplex och 
kräver en större arbetsinsats. Dessutom gäller det att redovisningen utformas på ett sätt som 
förhindrar eventuellt missbruk av regelsystemet, något som ofta kan leda till invecklade och 
svårtolkade regler.  
 

6.6. Revisorernas åsikter angående ökad jämförbarhet 
 
Vår respondent från Ernst & Young, Åsa Dalgren tycker att det i och för sig är viktigt att få 
till stånd en ökad jämförbarhet, men menar samtidigt att det är inte bara inom redovisningen 
som är viktig för jämförbarheten utan det finns flera områden som företagen borde lägga mer 
fokus på. Sveriges skattelagstiftning är på ett exempel på ett område som saknar motsvarighet 
i andra länder och enligt Åsa borde det satsas resurser på att försöka harmonisera detta 
område där det för närvarande är stora skillnader mellan olika medlemsländer inom unionen. 
 
Åsa menar också att i all komplexitet i redovisningen som uppstår så tappar investerare och 
analytiker lätt fokus på vad som är det väsentliga. Vilket innebär att vissa områden såsom 
företagets affärsidé dess intäkter marknad och så vidare blir bortglömda. Investerarna tenderar 
till att lägga allt för stor vikt vid redovisningsinformation såsom värdering av goodwill och 
pensioner. Givetvis spelar sådana faktorer in men det får en alltför stor plats i 
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årsredovisningarna och skapar en obalans där. Åsa betonar att dessa utökade informationskrav 
på årsredovisningarna är mycket kostsamt för de berörda företagen med en mindre 
omsättning. 
 
Vissa företag lägger ner väldigt mycket arbete på att redovisa information som till exempel 
pensioner, men samtidigt tror vi att företagens motiv att lägga ned så stora resurser på dessa 
punkter är att behaga många olika intressenter. Vi anser dock att det är svårt att uppnå en 
jämn balans av informationen som ges ut i årsredovisningarna eftersom företagens 
verksamhet varierar och deras intressenter likaså. 

6.7. Företagens åsikter angående ökad jämförbarhet 
 
Både Ulla Edlund på SAS och Martin Hammer på Assa Abloy anser att IAS/IFRS 
rekommendationer kommer att leda till en ökad jämförbarhet mellan företag på både nationell 
och internationell nivå. Martin menar att det finns risk att alla dessa krav på upplysningar och 
detaljrikedom i redovisningen kan innebära att företagen visar allt för mycket information 
som kan vara till konkurrenternas fördel. Samtidigt som företagen inte vill ge ut all deras 
information så måste ändå redovisningen uppfylla kraven på tillförlitlighet och relevans vilket 
kan innebära ett motsatsförhållande. Ulla på SAS är mindre orolig över att konkurrenterna 
skulle utnyttja de utökade upplysningskraven, då hon anser att de redan idag är av en sådan 
karaktär att konkurrenterna lätt kan få en mängd information om företaget. 
 
Ulla säger vidare att en harmonisering av redovisningsreglerna är den enda vägen att gå om 
företagen vill uppnå en ökad jämförbarhet. Harmonisering är något som alla företag med 
internationella relationer skulle tjäna på. Alla börsnoterade bolag skulle vinna på en mer 
jämförbar redovisning. SAS är ett bra exempel på ett företag som är verksam globalt och som 
skulle kunna dra fördelar av ett redovisningssystem som ser likadant ut oavsett vart företagen  
befinner sig geografiskt. Jag är medveten om att vi ännu inte är där än men att införa 
IAS/IFRS är ett steg i rätt riktning även om det finns vissa svårigheter som måste 
överbryggas. Då tänker jag på olika länders lagstiftning och anpassningen av denna. 
 
Vi precis som våra respondenter från SAS och Assa Abloy anser att IAS/IFRS är ett bra 
verktyg för att harmonisera redovisningen på ett internationellt plan. En ökad jämförbarhet är 
något att sträva efter och det gynnar inte bara företagen utan dessutom alla intressenter som 
företagen har runt omkring sig. Ett problem som vi kan tyckas se är att medlemsländerna 
inom EU har olika språk och kultur som innebär att redovisningsinformationen tolkas olika 
speciellt där IAS/IFRS tillåter subjektiva bedömningar såsom värdering av immateriella 
tillgångar. Vi tycks även kunna se ett problem med jämförbarheten. Samtidigt som IAS/IFRS 
skall kunna fungera för en mängd olika länder som tidigare har haft olika redovisningsregler, 
får inte den nya praxisen ge avkall på väsentliga grundprinciper i redovisningen, såsom bland 
annat försiktighet, tillförlitlighet och relevans. Detta innebär att reglerna tenderar till att bli 
väldigt omfattande och komplexa, vilket i sin tur leder till att användarna måste vara väl 
insatta i regelverket och i specifika rekommendationer.  Vi ställer oss även frågande till hur 
mycket som företagen är beredd att satsa för att upplysa alla olika intressenter om vilka 
effekter som IAS/IFRS kommer att ge. I dagsläget ställer vi oss tvivlande till att företagen 
kommer att informera småspararna om till exempel hur de nya värderingsreglerna kommer att 
påverka aktiekurs och resultat. Är företagen verkligen beredda att stå för de kostnader som 
uppkommer med det ökade informationsbehovet.  
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6.8. Förändrade värderingssätt 
 
Enligt redovisningsexperten Peter Malmqvist så kommer tillämpningen av IAS/IFRS att 
innebära en mindre strikt användning av försiktighetsprincipen. Detta eftersom värderingen av 
tillgångarna kommer att baseras på verkligt värde istället för som tidigare då tillgångarna 
värderades till anskaffningsvärdet. Trots att värderingssättet förändras kommer delar av 
försiktighetsprincipen att leva kvar. En till redovisningsexpert Rolf Rundfelt påpekar att så 
länge som företagen ser till att beräkningen av det verkliga värdet är väl förankrat och inte blir 
överdrivet optimistiskt bör det inte heller uppstå några större problem gentemot 
försiktighetsprincipen. Revisorn Åsa Dahlgren däremot ställer sig lite mer frågande till hur 
begreppet verkligt värde skall tolkas. Detta är ett problem som Åsa menar kommer att leda till 
många diskussioner och meningsskiljaktigheter. Sett ur ett teoretiskt perspektiv så leder 
värdering till verkligt värde till en mer korrekt och rättvis bild av tillgångarnas värde, men 
svårigheten ligger i det praktiska genomförandet. Åsa tror även att det kommer att ta tid att gå 
ifrån den grundläggande försiktighetsprincipen eftersom den är väl förankrad i den 
kontinentala redovisningstraditionen.  
 
Vi anser att svårigheten med att värdera tillgångarna till verkligt värde ligger i att göra en 
korrekt bedömning av vad som är tillgångens verkliga värde då det fluktuerar över tiden.  
Med den gamla värderingsmetoden att värdera till anskaffningsvärde tycker vi att det gav en 
mer rättvisande bild av värdet på den aktuella tillgången vid en viss tidpunkt. Det stora 
problemet är att kunna göra en rättvis bedömning av en immateriell tillgångs verkliga värde 
eftersom det är en tillgång utan fysisk substans som inte kan prissättas på en marknad, och 
därmed kan den skifta kraftigt från ett företag till ett annat. Goodwill är ett bra exempel på en 
svårvärderad immateriell tillgång. 
 

6.9. Redovisningsexperternas syn på den årliga omprövningen av goodwill 
 
Eftersom den årliga omprövningen av goodwill kommer att ske med hjälp av olika typer av 
kassaflödesberäkningar kan det uppstå en del problem menar Peter Malmqvist. Beräkningarna 
kan ge en viss instabilitet, beroende på vilken typ av beräkning som används. Dessutom kan 
tidpunkten för nedskrivningen utnyttjas på ett sådant sätt att resultatet maximeras. Ett exempel 
på det är att historiskt sett alltid varit så att tidpunkten för nedskrivningen har sammanfallit 
med tidpunkten då en ny VD tillsats. Detta är ett mönster som inte Peter tror kommer att 
förändras. 
Rolf Rundfelt menar att en årlig omprövning av goodwill är förenlig med 
försiktighetsprincipen. Problemet däremot ligger i vilka bedömningar som företagsledningen 
gör. Om företagsledningen gör de rätta bedömningarna vad gäller värdet på goodwill så ser 
Rolf ingenting negativt med att genomföra en årlig omprövning av goodwillvärdet. 
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6.10. Revisorernas syn på den årliga omprövningen av goodwill 
 
Åsa Dahlgren menar att goodwill som post alltid har varit ett föremål för diskussioner och 
goodwill är en post som alltid tenderar till att bli mer betydelsefull då företagen uppvisar 
sämre resultat. Svårigheten med de nya reglerna runt nedskrivning av goodwill ligger i 
tillvägagångssättet vid bedömningen. Att lösa omprövningen genom att använda sig av någon 
form av kassaflödesmodell som nuvärdeberäknas är tillräckligt krångligt i teorin och rent 
praktiskt kan det leda till väldigt skiftande värden på goodwillposten. Problemet ligger i den 
subjektivitet som uppstår vid antagandet av de framtida kassaflödena.  Fredrik menar att den 
stora fördelen med en årlig omprövning av goodwillvärdet är att företagen regelbundet kan se 
om det föreligger ett nedskrivningsbehov eller inte. Risken att redovisa ett felaktigt värde på 
goodwillposten menar Fredrik är begränsad. Visst skulle företagen kunna skjuta på en 
eventuell avskrivning av goodwillvärdet ett kvartal eller två. Men med ett sådant agerande 
skulle marknaden reagera och förtroendet för det berörda företaget borde rimligtvis sjunka. 
Undanhållande av korrekt information leder slutligen till att företaget blir ”straffat” på grund 
av bristande förtroende. Att svårigheterna med de nya reglerna vid själva bedömandet av 
goodwillvärdet skulle kunna komma att leda till en återgång till den gamla 
värderingsmodellen där en planmässig avskrivning används kan inte Fredrik svara på. 
Däremot gör Fredrik en jämförelse med USA där företagen har använt sig av det nya sättet ett 
tag,. De åsikter som har framkommit därifrån är blandade många menar att det gamla 
systemet var bättre och att det nya inte innehåller några förbättringar utan endast leder till 
ökade kostnader. Den årliga omprövningen av goodwill anser vi vara en bra förändring 
gentemot tidigare avskrivningssätt. Dock ställer vi oss frågande till den 
subjektivitetsbedömning som uppkommer vid omprövningsberäkningen. Vi anser att det finns 
risk att företagen kan komma fram till värden av goodwillposten som inte nödvändigtvis 
speglar det faktiska värdet på goodwill.  

6.11. Företagens åsikter om årlig omprövning av goodwill 
 
De båda företagen som utgjort våra respondenter är i grunden positivt inställda till det nya 
sättet att redovisa goodwillposten. Martin Hammer på Assa Abloy anser att de nya 
värderingsreglerna leder till en mer rättvisande bild sett ur ett teoretiskt perspektiv. Hur 
utfallet blir rent praktiskt är något som återstår att utvärdera efter att de nya reglerna har 
tillämpats under en lite längre tidsperiod.  Ulla Edlund från SAS berättar att företaget sedan 
länge har arbetat enligt de nya värderingsreglerna som innefattar årlig omprövning av 
goodwill. Några direkta nackdelar med den årliga omprövningen av goodwill tycker inte Ulla 
att det finns. Ulla anser för övrigt att det är svårt att hitta någon lämpligare metod för att mot 
de svårigheter som finns i det nya sättet att värdera goodwillposten. De påtalar inte problemet 
med den ökade subjektiviteten som följer med de nya redovisningsreglerna och in sin tur kan 
leda till att företagen väljer att styra redovisningen så att den passar dem själva bäst. När 
regelverket blir utformat på ett sådant sätt att det tillåter en stor del subjektivitet finns det risk 
att tillförlitligheten försämras. Dessa effekter verkar inte företagen se som något problem, 
kanske på grund av att det resultatmässigt kan gynna dem själva. Dock kan vi inte dra några 
slutsatser av detta då detta inte är någon kvantitativ undersökning.  
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6.12. Intressenter 
 

Förutom företagen finns det en rad olika intressenter som kommer att påverkas av de nya 
reglerna. Peter Malmkvist menar att aktieägarna som intressenter kommer att få se en hel del 
kurssvängningar under de första åren som sedan kommer att stabiliseras. Aktieägarna kan få 
en bild av företagets ekonomiska ställning som inte stämmer överens med verkligheten. Detta 
drabbar främst småspararna som inte har haft möjlighet att i samma utsträckning erhålla 
information om IAS/IFRS regler och de förändringar som de innebär. Rolf Rundfelt tillägger 
att aktiekurserna kommer att påverkas och att detta ännu inte har tagits i beaktning av 
marknaden i sin prissättning av enskilda aktier. Åsa Dahlgren på Ernst & Young och även 
Fredrik Walmeus på Deloitte hävdar att eftersom företagen i många fall är under 
utbildningsprocess för implementering av IAS/IFRS så glöms informationsbehovet till 
aktieägare och småsparare bort. På Assa Abloy har information om IAS/IFRS tagits med i 
årsredovisningen. Men Martin Hamner menar att det är svårt att se till att alla nås och 
framförallt att de tar till sig den information om förändringarna som förtaget ger ut. Även 
SAS har valt att informera aktieägarna om IAS/IFRS reglerna i sin årsredovisning, dessutom 
har de gett ut löpande information via styrelsen under det gångna året. Det vi anser vara ett 
problem är att företagen ger ut informationen om IAS/IFRS i deras årsredovisningar, men 
utformningen av upplysningarna i noterna, är i många fall svårtolkade och invecklade. Något 
som vi tror kan innebära att till exempel småsparare med begränsade kunskaper lätt kan 
missförstå informationen. Ett till problem som vi anser följa med de nya redovisningsreglerna 
är de kostnadsökningar som uppstår till följd av ett ökat informationsbehov till aktieägarna 
och andra intressenter. 
 
Andra intressenter som kommer att påverkas av förändringarna enligt Peter Malmqvist är 
Redovisningsrådet och bokföringsnämnden. Redovisningsrådet ersätts med en akutgrupp som 
kan lösa frågor som uppkommer i samband med användandet av IAS/IFRS. För icke 
börsnoterade företag kommer bokföringsnämnden vara det viktigaste stödorganet. Rolf 
Rundfelt påpekar att bokföringsnämnden förmodligen kommer att ta fram ett alternativ till 
IAS /IFRS som kan beskrivas som “enklare“.  
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Kapitel 7 
7. SLUTSATSER 
 
I detta avslutande kapitel samanställer vi de slutsatser som vi kommit fram till i vårt arbete. 
Vi kommer även att besvara vår frågeställning som utgör grunden till vår uppsats. Dessutom 
kommer vi att ta med våra egna åsikter och reflektioner. Avslutningsvis tas det upp förslag till 
vidare forskning och sanningskriterier. 
 
Eftersom IAS/IFRS reglerna blir tvingande för börsnoterade bolag från och med den 1 januari 
2005 så är de berörda företagen tvungna att implementera dessa nya regler i sin redovisning. 
Detta innebär att även intressenterna runt omkring företagen också måste ta till sig och lära 
sig det nya sättet att redovisa och förstå de förändringar i redovisningen som uppstår. 
 
I vår undersökning beträffande förberedelserna inför IAS/IFRS införandet har våra 
respondenter från revisionsfirmorna sagt att deras förberedelser har pågått under ett flertal år. 
Däremot ansåg både Peter Malmqvist och Rolf Rundfelt att många analytiker är dåligt insatta 
i det nya regelverket. De företag som vi intervjuade hävdade att de är tillräckligt förberedda 
för att implementera IAS/IFRS fullt ut. Men menar även att det måste ske en kontinuerlig 
vidareutbildning för de som arbetar med IAS/IFRS.  
 
Gällande kostnader för införande menar våra tillfrågande revisorer att det kommer att skifta 
beroende på företagets storlek men alla respondenter är överens om att det ökade kravet på 
redovisningsinformation leder till mer arbete och därmed ökade kostnader för de berörda 
företagen.  
 
Redovisningsexperterna menar att IAS/IFRS införande ökar jämförbarheten mellan företagen 
på en internationell nivå. Rolf Rundfelt påpekar dock ett resultat av en ökad jämförbarhet 
leder till en mer komplex och arbetsintensiv redovisning. Av de två revisorer vi tillfrågade 
menade Åsa Dahlgren att en ökad jämförbarhet inom redovisningsregelverket är nödvändig 
men tillägger att det finns fler områden som till exempel skattelagstiftning där en 
harmonisering av reglerna skulle innebära ännu bättre möjlighet till att kunna jämföra olika 
börsnoterade företag på den globala marknaden. Vi tror dock att skattelagstiftningen kan vara 
svår att harmonisera då den är knuten till de olika nationernas politik.  
 
Våra företagsrespondenter anser att IAS/IFRS reglerna kommer att leda till en ökad 
jämförbarhet bland företagen i Sverige och på den globala marknaden.  
 
De förändrade värderingsätt som följer med IAS/IFRS införandet, som innebär att tillgångar 
skall redovisas till verkligt värde, menar Peter Malmqvist kan leda till att 
försiktighetsprincipen får en mindre strikt användning.  Rolf Rundfelt däremot menar att så 
länge värderingen sker på ett sätt som motsvarar det rätta värdet på tillgången så behöver inte 
detta strida mot försiktighetsprincipen.  
 
Den årliga omprövningen av goodwill som kommer att ske om behovet finns, tycker Peter 
Malmqvist och Åsa Dahlgren är övervägande bra, men kan bli lite osäkert beroende på 
beräkningssättet som används. Rolf Rundfelt och Fredrik Walmeus menar att så länge det 
görs en korrekt bedömning av goodwillvärdet så finns det inga problem med att årligen 
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ompröva goodwill. Företagsrespondenterna är övervägande positiva till det nya sättet att 
värdera goodwillposten. Båda två tycker att det nya regelverket kan rent teoretiskt leda till en 
mer rättvisande bild.  
 
Peter Malmqvist och Rolf Rundfelt anser att aktieägarna som intressenter kan få en skev bild 
av företagens ekonomiska ställning då det kan uppstå resultatsvängningar till följd av de nya 
reglerna. Peter menar vidare att detta gäller främst småspararna som inte får information i 
samma utsträckning som de stora aktieägarna.  Även de tillfrågade revisorerna menar att 
informationsbehovet till aktieägare och småsparare lätt glöms bort.  Martin Hamner på Assa 
Abloy pekar på svårigheten att nå upp till alla aktieägare trots att det går att finna information 
i företagets årsredovisning. Ulla på SAS berättar att deras information om IAS/IFRS ges ut i 
årsredovisningen. 
 
Förutom aktieägarna kommer även andra intressenter att påverkas av IAS/IFRS 
implementeringen. Både Redovisningsrådet och bokföringsnämnden kommer att få 
förändrade utseenden, berättar Peter Malmqvist.  
 
Sammanfattningsvis tycker vi efter genomförda intervjuer att vi fått svar på vår frågeställning 
men att kunna dra några generella slutsatser av denna kvalitativa undersökning går ej att göra. 
Utifrån våra respondenters svar anser vi att bland dessa som vi intervjuat kan vi dra som 
slutsats att förberedelserna inför IAS/IFRS implementeringen varit goda även om 
förberedelsetid och kostnader varierat. De flesta av våra respondenter var positivt inställda till 
de kommande förändringarna inom redovisningsområdet. 
  
Med alla förändringar som IAS/IFRS implementeringen innebär tycker vi att det vid ett senare 
tillfälle kan vara intressant att vidare studera hur den årliga omprövningen av goodwillposten 
har fungerat för de berörda företagen och vilket tillvägagångssätt som de har använt sig av när 
de räknat fram goodwillvärdet. 
 
Ett annat område som kan vara av intresse att titta närmare på, är vilka åtgärder som görs för 
att öka jämförbarheten för icke noterade företag som är verksamma på den europeiska 
marknaden.   
 
 
7.2. Sanningskriterier 
 
I slutet av vår studie har vi valt att beskriva sanningskriterier som är viktiga för studiens 
trovärdighet. Eftersom vår studie är kvalitativt inriktad så har vi valt att ta upp följande 
kriterier, Pålitlighet, Intersubjektivitet samt Praktisk överförbarhet.  

7.2.1. Intersubjektivitet 
 
Med samma förförståelse och metod så kan en forskare uppnå samma resultat som en 
annan.101De respondenter som har deltagit i undersökningen ska ha möjlighet att i efterhand 
gå genom intervjun och korrigera eventuella felaktigheter som inte motsvarar respondentens 
ursprungliga uttalande.102 I vår studie har vi för att uppnå en hög intersubjektivitet valt att 

                                                 
101 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid 80 
102 Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, sid 165-166 
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skicka ut de sammanställda intervjuerna till respektive respondent, så att de fick möjlighet att 
opponera sig mot eventuella misstolkningar. 

7.2.2. Pålitlighet 
 
För att kunna hävda att en studie är pålitlig så krävs en fullständig sammanställning av 
forskarens tillvägagångssätt i forskningsprocessen.103 Vi har strävat efter att åstadkomma en 
hög pålitlighet genom att i både det teoretiska och praktiska metodkapitlen beskriva 
forskningsprocessen och vårt tillvägagångssätt vid genomförande av bland annat intervjuerna. 
Vi anser att vi därigenom har lyckats att förmedla respondenternas åsikter på ett sätt vi anser 
är pålitligt. 
 

7.2.3. Praktisk överförbarhet 
Möjligheten att praktiskt kunna överföra forskningsresultatet i en undersökning till en helt 
annan miljö vid en skild tidpunkt kan även benämnas som att forskningsresultatet har en 
praktiskt överförbarhet.104 I vår studie valde vi att få en djupare förståelse och därmed 
begränsade vi våra respondenter till sex stycken. Med detta val av djupintervju så uppnår vi 
inte den bredd som krävs för praktisk överförbarhet.  

                                                 
103 Bryman Alan, Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoden, sid 307 
104 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 260 
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