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Sammandrag 
Från och med 1 januari 2005 skall alla noterade företag på Stockholmsbörsen upprätta sin 
årsredovisning enligt IFRS/IAS, till skillnad från det tidigare tillämpade svenska regelverket RR. 
En skillnad mot det tidigare svenska regelverket är att IFRS/IAS tillåter i vissa fall och kräver i 
andra fall värdering till verkligt värde, vilket innebär att tillgången värderas till balansdagens 
marknadsvärde.  
  
I denna studie är syftet att ge en redogörelse om vad konverteringen från RR till IFRS/IAS har 
inneburit för de noterade företagen samt vad denna har betytt avseende värdering till verkligt värde 
och hur företagen har redovisat denna omställning i sina noter.  
 
För att besvara studiens ändamål genomfördes ett stratifierat urval från samtliga företag noterade 
vid Stockholmsbörsen. Årsredovisningar från företagen undersöktes för att se i vilken omfattning 
värdering till verkligt värde har använts samt hur konverteringen till IFRS/IAS har påverkat 
företagens finansiella rapportering. En auktoriserad revisor intervjuades för att säkerställa 
slutsatserna av studien samt förklara identifierade problem som uppkommit under studiens gång. 
 
I studien framkom det att jämförbarheten i de finansiella rapporterna, mellan företag, internationellt 
sätt har ökat. I de fallen där värdering till verkligt värde används innebär det att företagets resultat 
och balansräkning kommer att i en högre grad följa marknadens fluktuationer. Det har även 
framkommit att där företag fritt kan välja värdering till verkligt värde har de ibland valt olika 
värdering. Företag med innehav av förvaltningsfastigheter har valt värdering till verkligt värde. 
Medan de flesta företagen fortfarande har valt att värdera materiella anläggningstillgångar och 
immateriella tillgångar till anskaffningsvärde. Där värdering till verkligt värde är tvingande har 
företagen valt att följa IFRS/IAS rekommendationer.  
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Förkortningsförteckning 
 
BFL Bokföringslagen 
BFN  Bokföringsnämnden 
EG Europeiska gemenskapen 
EU Europeiska Unionen 
FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 
FI Finansinspektionen 
GICS Global Industry Classification Standard 
IAS International Accounting Standards  
IASB International Accounting Standards Board 
IASC International Accounting Standards Committee 
FASB Financial Accounting Standards Board 
IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee 
IFRS International Financial Reporting Standards 
Large Cap Företag med ett börsvärde över en miljard euro 
Mid Cap  Företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro 
RR Redovisningsrådets rekommendation / Redovisningsrådet 
SFAS Statement of Financial Accounting Standards 
SIC Standing Interpretations Committee 
Small Cap Företag med ett börsvärde mindre än 150 miljoner euro 
SOU Statens offentliga utredningar 
US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles 
ÅRL Årsredovisningslagen 
ÅRFL Lag om redovisning I försäkringsföretag 
ÅRKL Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
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1. Inledning 
I detta kapitel följer en inledande bakgrund och problemformulering samt en precisering av syftet 
och de avgränsningar som gjorts i studien. 

1.1 Bakgrund 
Idag ser vi en alltmer global marknad där företagen kan skaffa kapital över landsgränserna. Denna 
framväxt har skett bland annat med hjälp av att den internationella handeln har avskaffat många 
tullar och kvoter, detta har underlättat handeln över nationsgränserna. Ytterligare faktorer som har 
bidragit till en mer global marknad är avregleringen av finansmarknaden som har lett till att 
bankerna även kan ha verksamhet internationellt. De teknologiska framstegen har också gjort det 
billigare och enklare att kommunicera internationellt vilket har gjort att företag kan anpassa sin 
verksamhet så att de placerar sina olika avdelningar där bästa förutsättningarna finns för det. Denna 
globala marknad kräver att jämförbarheten mellan företagen ökar. Länder har tidigare haft olika 
lagar och regler för hur redovisningen skall vara utformad och det gör det svårt att kunna jämföra 
olika företag. Därför har en harmonisering av redovisningsprinciper skett under lång tid och målet 
är att uppnå en världsstandard för finansiell rapportering.  
 
I brist på internationella rekommendationer har tidigare de amerikanska redovisningsprinciperna så 
kallade United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) använts när svensk 
lagstiftning och praxis har saknats på området. Svenska börsföretag har tidigare följt 
Redovisningsrådets rekommendationer (RR) som har varit det normgivande organet i Sverige för 
börsnoterade företag och tidigare utformat svensk praxis. EU har uppmärksammat detta problem 
eftersom de vill öka handeln inom unionen. 2002 kom ett beslut från EU och Ministerrådet det så 
kallade International Accounting Standards (IAS) förordningen som innebar att alla noterade 
företag från och med år 2005 skall upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med de standarder 
som utfärdas av International Accounting Standards Board (IASB), som numera benämns som 
International Financial Reporting Standards, IFRS. De företag som påverkas av de nya reglerna är 
börsnoterade företag med säte i ett EU-land och vars aktier är noterade på en reglerad marknad. Ett 
företag som har sitt säte i ett land utanför EU men som är noterat på en marknadsplats omfattas inte 
av de nya standarderna. De tidigare standarderna benämns IAS och de nyare standarderna benämns 
IFRS1. 
 
Fortsättningsvis i studien kommer redovisningsstandarderna att benämnas IFRS/IAS. Att vi inte 
väljer att enbart benämna dem IFRS är för att majoriteten av standarderna fortfarande benämns IAS. 
Sedan tidigare var RR till stor del en översättning av IASB´s standarder. De mest markanta 
skillnaderna i de nya standarderna, IFRS, är att vissa typer av tillgångar konsekvent skall värderas 
till verkligt värde i stället för anskaffningsvärde2. IFRS/IAS syftar till att tillgodose det 
internationella näringslivets behov så därför är standarderna huvudsakligen inriktade på noterade 
företags koncernredovisningar och tillgodoser det behov av information som ägare och andra 
investerare har. Då IFRS/IAS är internationella och saknar koppling till något enskilt land har de 
utformats utan hänsyn till nationella regelverk avseende t.ex. beskattning, borgenärsskydd och 
vinstutdelning. Svensk redovisningslagstiftning har en annan utgångspunkt än IFRS/IAS, den har 
under lång tid haft koppling till bolags- och skattelagstiftningen och det medför att omställningen 
för företagen att konvertera från svenskt regelverk till IFRS/IAS kan medföra vissa problem.   
 
 
 
 
                                                 
1 SOU 2003:71 
2 Smith (2006) 
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1.2 Ämnesdiskussion 
Redovisningen kan ses som ett sätt att kommunicera ekonomiska händelser till sina intressenter, 
genom t.ex. siffror, bilder och tabeller. Olika intressenter har olika informationsbehov och olika stor 
kunskap om hur redovisning kan analyseras så därför är det viktigt att redovisningen beskrivs så 
enkelt som möjligt så att så många som möjligt kan ta del av den. Ett sätt att redovisningen skall 
vara utformad så enkelt som möjligt är att alla företag använder sig av samma regler.3 
Harmoniseringen av redovisningsprinciper har föranletts av en rad olika diskussioner och debatter 
om vad det kan ge för konsekvenser för börsnoterade företag och deras intressenter när de byter 
redovisningsprinciper. Efter harmoniseringen är tanken att det skall gå att jämföra olika 
börsnoterade företag i olika länder inom EU. För att undvika begreppsförvirring användes i studien 
fortsättningsvis endast ordet företag då det syftas på de börsnoterade företagen. Vad har då 
konverteringen resulterat i? Har det inneburit några problem för företagen? Har företagen lyckats 
anpassa sig till IFRS/IAS? Vilken ny information har tillförts eller fanns informationen redan? Hur 
har företagen valt att presentera sitt byte av redovisningsprinciper till IFRS? Vad händer med 
resultatet när företag byter redovisningsstandard? Har det medfört en förbättring vad det gäller 
jämförbarheten mellan företag? Redovisar företagen några omställningsproblem vid 
konverteringen? Har de gjort några undantag från de nya reglerna och i så fall vilka? I den 
offentliga debatten verkar de flesta vara överens om att den största förändringen med 
konverteringen är att vissa tillgångar skall värderas till verkligt värde och inte som tidigare värderas 
till anskaffningsvärdet. IFRS/IAS tillåter i större utsträckning än svensk lagstiftning värdering till 
verkligt värde istället för anskaffningsvärde. I vissa fall får företagen välja vilken värderingsmetod 
de skall använda sig av medan i andra fall måste de använda sig av värdering till verkligt värde. 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande forskningsfrågor utmynnat: 
 
Vad har konverteringen från RR till IFRS/IAS inneburit avseende verkligt värde? 
 
Hur har företagen redovisat konverteringen i sina noter? 
 
Denna studie bör vara av intresse både för den akademiska världen men också för dem som jobbar 
praktiskt med detta såsom revisorer, redovisningsbyråer, företagsledningar och ekonomiavdelningar 
inom företag. Även för de onoterade företagen torde intresse finnas för denna konvertering då de 
får, om de vill, tillämpa IFRS/IAS regelverk redan idag samt att det diskuteras att även de onoterade 
företagen i framtiden skall följa IFRS/IAS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Smith (2006) 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att ge en redogörelse om vad konverteringen från RR till IFRS/IAS har 
inneburit avseende värdering till verkligt värde och hur företagen har redovisat denna omställning i 
sina noter. Studien ämnar även att ge en beskrivning om hur företagen har redovisat de nya 
internationella standarderna i sina årsredovisningar och på så sätt ge ett bidrag till diskussion för 
andra insatta i ämnet, samt ge ett bidrag till att öka förståelsen i hur de nya internationella 
redovisningsstandarderna tillämpas i Sverige. 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie handlar om regler för börsnoterade företag så en naturlig avgränsning är att hålla sig 
till dessa företag. I populationen ingår alla på Stockholmsbörsens tidigare så kallade A- och O-lista, 
numera presenteras de noterade bolagen på en lista där de delas in i segment efter storlek s.k. Large 
Cap, Mid Cap och Small Cap. Av de noterade företagen och av dessa har vi valt att göra ett urval på  
20 %. De IFRS/IAS-rekommendationerna som valts ut i denna studie är de som behandlar 
renodlade fall av tillgångsvärdering, och de viktigaste där är: värdering till verkligt värde av 
materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, finansiella instrument, förvaltnings- 
fastigheter och biologiska tillgångar. Anledningen till denna avgränsning är att efter vi läst in oss på 
ämnet så framkom det från flera olika författare, bl.a. Dag Smith som är ekonomie doktor och 
universitetslektor vid Uppsala universitet, att de utvalda standarderna är de som medfört störst 
förändringar från tidigare svenskt regelverk till de nya internationella standarderna. Studien är 
avgränsad till att undersöka standarderna som behandlar värdering till verklig värde och utifrån 
dessa se till vilka konsekvenser konverteringen till IFRS/IAS har fått för företagen, samt att belysa 
skillnaden mellan tidigare tillämpade standarderna och de nya internationella standarderna. 
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2. Studiens genomförande 
I föregående kapitel redogjorde vi studiens syfte och i detta kapitel beskrivs det praktiska 
tillvägagångssättet av studien. Avsnittet är till för att läsaren skall få en vidare förståelse hur vi har 
gått till väga i arbetet och framförallt varför.  

2.1 Val av undersökningsansats 
Syftet med studien är att utläsa effekterna av införandet av de nya standarderna från IFRS avseende 
upplysning av verkligt värde i sina årsredovisningar. Målsättningen är att med utgångspunkt i 
empirin förklara och beskriva varför redovisningen ser ut som den gör idag. Detta så kallade 
induktiva/deskriptiva angreppssätt startar i empirin där först data samlas in och med hjälp av denna 
sedan försöka tolka den så att ny kunskap byggs upp4. Syftet med ett induktivt angreppssätt är att 
genom empirin dra slutsatser om verkligheten och bygga upp ny kunskap eller ny teori5. Det 
deskriptiva tillvägagångssättet talar om hur något är, med ett deskriptivt syfte förklaras verkligheten 
och detta tillvägagångssätt är lämpligt då något nytt skall beskrivas6. Detta ämne är i hög grad nytt 
och outforskat eftersom årsredovisningarna avseende företagens finansiella rapporter för år 2005, 
med publicering under år 2006, är de första utgivna där de tillämpar IFRS/IAS för första gången. 
Standarderna som tidigare har beskrivits och då resultatet av forskningsarbetet endast har för avsikt 
att beskriva hur årsredovisningarna har tillämpat IFRS/IAS och inte hur det borde vara passar ett 
deskriptivt förfarande bra.  
 
Resultatet av studien anser vi att flera olika intressenter bör vara intresserade av. I egenskap av 
aktieägare eller blivande aktieägare i ett företag måste det kunna gå att följa upp hur utvecklingen 
av företaget fortskrider och kunna jämföra med andra företag och mellan olika år på ett bra sätt, 
även hela näringslivet i stort har naturligtvis intresse av att företagen går att jämföra på ett 
tillförlitligt sätt. Tillgångar kan innehas av olika anledningar såsom i rent placeringssyfte, 
anläggningstillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, men också andra tillgångar såsom 
omsättningstillgångar. Det gör att det kan bli svårigheter att jämföra olika företag i olika branscher 
med varandra men inom enskilda branscher är det högst betydelsefullt. I det enskilda företaget 
måste rapporterna vara rättvisande så att de rätta besluten kan fattas utifrån företagets bästa.  

2.2 Urval av företag till undersökningen 
Till studien har företag som är noterade på Stockholmsbörsens tidigare så kallade A- och O-lista 
men som fr. o. m oktober 2006 benämns Large Cap, Mid Cap och Small Cap studerats. Dessa 
företag undersöks eftersom det är de företagen som är tvingade enligt EU-lagstiftningen att från och 
med 2005 följa IFRS standarder i årsredovisningarna. Då Stockholmsbörsen är den största reglerade 
marknadsplatsen i Sverige är det en representativ population för studiens syfte. I urvalet ingår 
företag som var noterade per den 27 oktober 2006. Branschindelningen som Stockholmsbörsen 
använder är GICS-standarden som innebär att företagen är indelade i fyra nivåer efter deras 
huvudsakliga affärsverksamhet7. I denna studie har vi använt oss av den indelningen som delar in 
företagen i tio sektorer och dessa tio sektorer är energi, material, industrivaror och tjänster, 
sällanköpsvaror och tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, 
telekomoperatörer och den sista kraftförsörjning som det inte finns något företag inom noterade på 
Stockholmsbörsen8.  
 

                                                 
4 Artsberg (2005) 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 www.omxgroup.com 
8 Ibid 
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För att få ett hanterligt antal årsredovisningar gjordes ett stratifierat urval på 20 % av totala antal 
företag som per den 27 oktober 2006 var 276st, vilket ger 55st årsredovisningar. Det är av mindre 
betydelse hur stor andel av populationen som undersökts, utan det är spridningen i populationen och 
urvalsmetod som är avgörande för hur bra skattningar vi har möjlighet att göra9. Alltså hur stora 
variationerna är avseende marknadsvärde på företagen på Stockholmsbörsen, ju större spridningen 
är desto större urval måste göras för att få tillförlitliga skattningar. Stockholmsbörsens företag 
klassificeras efter deras marknadsvärde så företag med ett marknadsvärde under 150 miljoner euro 
och företag med ett marknadsvärde över 1 miljard euro och allt däremellan finns på 
Stockholmsbörsen. Då det är stor spridning på företagen samt att de är många till antal så är 20 %, 
dvs. 55st företag, en rimlig andel för att kunna dra relevanta och riktiga slutsatser samt besvara 
studiens syfte .   
 
 Den urvalsmetod som är använd för att uppnå studiens syfte är alltså ett sannolikhetsurval som 
kallas stratifierat urval. Det innebär att vi har delat in hela populationen i grupper (strata) och sedan 
drar ett obundet slumpmässigt urval från varje grupp10. Grupperna är GICS-standardens första 
sektorindelning t.ex. energi- och materialföretag för sig. För att få fram hur många företag som 
skulle väljas ur varje grupp så togs antalet proportionellt mot storleken på gruppen11. Exempelvis så 
var det fem företag inom energisektorn av totalt 276 företag så 5/276=0,018 vilket ger 0,018 av 55 
= 1, alltså undersökte vi en årsredovisning inom energisektorn. För mer information se bilaga 1. På 
detta sätt så har hänsyn tagits till de stora skillnaderna som finns inom population och undvikit att 
någon grupp skulle ha blivit över- eller underrepresenterat som det kunde ha blivit om man istället 
använt den vanligaste formen av sannolikhetsurval, obundet slumpmässigt urval där alla element i 
populationen har lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. När det sedan var framtaget hur 
många företags årsredovisningar som skulle undersökas användes en s.k. slumptalstabell som 
innehåller en slumpmässigt ordnad samling av siffror för att räkna fram vilket företag som skulle 
vara med i urvalet. Årsredovisningar skickades efter genom OMX webbsida och i vissa fall direkt 
på respektive företags hemsida, vilket resulterade i att det inte blev något bortfall att ta hänsyn till.        

2.3 Tillvägagångssätt av undersökningen 
Årsredovisningar är indelade i två delar. Den första delen innehåller en sammanfattning av det 
gångna året, kommentarer från VD:n, beskrivning av företagets verksamhet och dess olika delar. 
Den första delen är i mångt och mycket en marknadsföring för företaget där de ofta beskriver sitt 
arbete för bättre miljö, medarbetarpolicyn, utvecklingen för året osv. Den andra delen benämns som 
räkenskaper eller årsredovisning och innehåller först en förvaltningsberättelse där viktiga händelser 
som har betydelse för företaget tas upp, t.ex. viktiga investeringar, orderingången och förslag på 
vinstdisposition. Sedan kommer resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen samt 
utförlig beskrivning av redovisningsprinciper och efterföljande noter och till sist en 
revisionsberättelse. 
 
 I de undersökta årsredovisningarna har resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelsen samt 
noter studerats för att utläsa vad konverteringen till verkligt värde haft för effekt på företagen. 
Tillvägagångssättet för undersökningen var så att först lästes företagets förvaltningsberättelse för att 
se om de har nämnt de nya redovisningsstandarderna där, därefter undersöktes resultat- och 
balansräkning för att se vilka tillgångar de hade och i vilken not respektive tillgång behandlades. 
Sedan lästes not ett i varje företag där de beskrev sina redovisningsprinciper, där framkommer det 
hur de värderat tillgångar och skulder och varför. Vissa företag hade placerat den obligatoriska 
upplysningen om övergången till IFRS/IAS i början av noterna, men om den inte fanns i början så 
hade företagen valt att placera den sist istället. Därefter studerades noterna som rörde materiella 
anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och 
                                                 
9 Lind (2005) 
10 Ibid 
11 Byström (1978) 
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finansiella instrument för att få fram den information vi behövde. Informationen fördes in i ett 
arbetsdokument som hittas som bilaga 2 och efter att de 55 årsredovisningarna var undersökta 
började arbetet med att sammanställa den insamlade informationen.       

2.4 Datainsamling 
Ett sätt att dela in data på är enligt Kylén i primär- och sekundärdata. Dessa hanteras olika i flera 
avseenden och nedan beskrivs de närmare. 

2.4.1 Pr imärdata 
Primärdata är information som hämtats av forskaren själv för den aktuella situationen12. Inom 
företagsekonomi är årsredovisningar, styrelseprotokoll, personaltidningar exempel på primärdata 
och även lagar, normer och förarbeten till dessa. Undersökningen utfördes i huvudsak som en 
dokumentstudie med en kompletterande intervju för att på så sätt uppnå en triangulering och höja 
trovärdigheten i studien.  

Detta tillvägagångssätt leder till att i denna studie används årsredovisningarna till att fastställa fakta 
om vad som har hänt och därefter används intervjun för att följa upp och belysa problem, varför det 
ser ut som det gör. Fördelarna med dokumentstudier jämfört med enbart enkät eller intervju är att 
vid känsliga områden finns risk att personerna vid intervju eller enkät förmedlar fakta som har 
tillrättalagts av personen så att den stämmer överens med den bild som de vill förmedla och som 
inte stämmer med verkligheten. Andra fördelar med dokumentstudier är att det går relativt snabbt 
och enkelt att ta fram dokument och ur reliabilitetssynpunkt torde dokumentstudier vara mer värda 
än intervjuer. Nackdelen med dokumentstudier är att det bara kan användas för att fastställa det som 
historiskt har hänt men det går inte att utröna vad som kommer att hända.13 Tanken med den 
kompletterande intervjun var att kunna få en ytterligare vinkel på studien från en auktoriserad 
revisor som kan komma med förtydliganden på problemen som är identifierade, förklaringar och en 
intressant vinkling på hur revisorkåren ser på de nya reglerna. Innan mötet hade ett frågeformulär 
sammanställts utifrån de frågor som uppkommit allt eftersom arbetet fortskred. Intervjun var av 
halvstrukturerad karaktär vilket innebär att det i förväg finns ett frågeformulär som används som 
underlag men att en bredare och öppnare diskussion är önskvärd. Denna typ av intervju ger 
möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp synpunkter som respondenten tar upp och det tillåter 
denna att tala fritt men med en viss styrning från intervjuaren14.   

Intervjun varade i 30 minuter och den antecknades på block direkt efter intervjun för att på så sätt 
inte gå miste om viktig information under intervjun utan att intervjuaren kunde ha sin fulla 
koncentration på respondenten och ställa relevanta följdfrågor. Nackdelen att anteckna direkt efter 
intervjun är att det är svårt att få med alla detaljer men eftersom det inte var syftet med intervjun 
ansåg vi att det var den lämpligaste formen att genomföra intervjun på. Om intervjun istället hade 
gjorts med hjälp av en bandinspelning hade vi fått tagit ställning till huruvida respondenten kände 
sig hämmad av att bli inspelad, med konsekvensen att man hade gått miste om information. Då 
respondenten kunde känna sig obekväm i situationen blev slutsatsen att det bästa alternativet var att 
anteckna direkt efter intervjun.   

2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata utgörs av data som redan samlats in men i ett annat syfte. Det är t.ex. tidningsartiklar, 
kurslitteratur, övrig litteratur och sidor på Internet. Fördelarna med sekundärdata jämfört med 
primärdata är att det är mindre resurskrävande och oftast mer lättåtkomlig. Sekundärdata är också 
bra att jämföra med primärdata för att på så sätt öka trovärdigheten i arbetet. Nackdelarna med 
sekundärdata är just det att data är insamlat i ett annat syfte vilket kan leda till att det har 

                                                 
12 Kylén (2004) 
13 Artsberg (2005) 
14 Saunders (2003)  
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sammanställts på ett olämpligt sätt för att kunna användas till ett annat syfte. Det som är viktigt när 
sekundärdata används är att utvärdera det noggrant och vara medveten om att det kan vara påverkat 
av en annan författare och dennes tolkningar.15  

Teorikapitlet i uppsatsen bygger på sekundärdata. Litteratursökningen är gjord på 
universitetsbibliotekets databas och med hjälp av litteraturens källförteckning och därigenom funnit 
användbar litteratur inom området. I och med att detta område är i ständig förändring så var det av 
stor betydelse att litteraturen var relativt ny. Två av källorna som är använda i studien är skrivna av 
revisionsbyråer och denna litteratur är därav författade av auktoriserade revisorer, då de besitter stor 
kunskap inom området så anser vi inte att det var till någon nackdel. Kurslitteraturen till D-kursen 
”Externredovisning i tid och rum”, som gavs vid Örebro universitet höstterminen 2006, har också 
använts eftersom den kursen berör flera av delarna som studien undersöker. 

2.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att bidra med tillförlitliga kunskaper. Mätresultatet skall bli densamma om 
en annan forskare skulle utföra samma studie, det skall alltså inte förekomma några slumpmässiga 
mätfel. Vid intervjuer är det viktigt att minimera risken att respondenten blir påverkad av 
intervjusituationen eller intervjuaren.16 Detta har förhindrats genom att respondenten har fått 
möjlighet att granska materialet efteråt och ev. korrigera om det blivit missförstånd under intervjun. 
I och med detta så anser vi att reliabiliteten stiger. Om en annan forskare skulle undersöka det vi 
gjort i årsredovisningarna skulle resultatet bli lika, då vi inte har använt oss av några subjektiva 
bedömningar utan bara konstaterat hur företagen har gjort i sin årsredovisning för år 2005. Då detta 
är en studie som beskriver hur företagen gått tillväga vid konverteringen till IFRS standarderna så 
kan vissa generella slutsatser dras men framförallt kan resultatet användas som underlag och 
vägledning för vidare forskning inom området 

2.6 Validitet 
Validitet syftar att bidra med trovärdig och pålitlig kunskap. Detta kan säkerställas bl.a. genom 
triangulering som innebär att flera insatta personer får ta del av resultatet och ge kommentarer och 
att flera olika källor används för att på så sätt styrka sina använda teorier.17 Vi bedömer att 
validiteten i studien är god då en använd metod är triangulering då det använts både flera olika typer 
av litteratur och även en intervju för att säkerställa teorin. Litteraturen från olika källor har på 
många ställen bekräftat varandra vilket tyder på att den är pålitlig. Intervjun har också använts för 
att kunna kontrollera resultatet på undersökningen och på så sätt kunnat vägleda oss till trovärdiga 
slutsatser. 

2.7 Källkritik 
Källkritik innebär att kritiskt granska det materialet som använts i undersökningen såväl primär- 
som sekundärdata. Det handlar om hur trovärdigheten hos de använda källorna är. Materialet måste 
bedömas ur saklighetssynpunkt och med saklighet menas att de uppgifter som ges skall vara sanna 
och riktiga. Vid användning av sekundärdata behöver en bedömning även göras huruvida 
författaren är oberoende och vara medveten om dennes omedvetna (eller medvetna) vinkling av 
materialet. Primärdata skall kritiskt granskas för att minimera riskerna för misstolkning.18  

Trovärdigheten i den litteratur som har används i studien anser vi är hög då det är kända författare 
och auktoriserade revisorer, vi har använt oss av både amerikansk, brittisk och svensk litteratur 
vilket har givit oss en bred teoretisk grund inom området. Då införandet av IFRS nya standarder 
skedde från och med 2005 så är det ett område som är under utveckling och vi är bara i startfasen av 

                                                 
15 Saunders (2003) 
16 Saunders (2003) 
17 Ibid 
18 Ejvegård (2003) 



  13 

vad konverteringen kommer att innebära för företagen så därför har det använts relativt ny och 
aktuell litteratur. De årsredovisningar som studerats är vi medvetna om att de kan var vinklade 
eftersom det är företagen själva som framställer dessa men det är inget vi anser kan ha påverkat 
resultatet då vi har koncentrerat oss på faktiska siffror och ej fokuserat på hur företagen framställer 
sig själva. Årsredovisningarna har kvalitetskrav på sig och är granskade av auktoriserade revisor så 
felaktiga rådata anser vi vara av ringa risk.  
 
Intervjun skedde med Anja Björklund som är auktoriserad revisor på Lindeberg Grant Thornton. 
Vid kontakt med revisionsföretaget blev vi rekommenderade att tala med Anja Björklund då hon 
ansågs ha mest kunskap om valt ämnesområde. Då syftet med intervjun inte var att få in ny 
information från respondenten utan mer av problematiseringar och förklaringar som dykt upp på 
vägen var det lämpligt med en intervju. Men också för att kunna säkerställa det resultat 
undersökningen visat kommit fram till med en inom området kunnig person. Respondenten ifråga 
har jobbat med redovisning och revision i 16 år samt som auktoriserad revisor i snart 6 år, därmed 
har hon en stor praktisk kunskap och således en pålitlig och trovärdig källa. Strävan har varit att 
redovisa och genomföra intervjun på ett sakligt och öppet sätt.  

2.8 Objektivitet 
En forskare är skyldig att sträva efter objektivitet, dvs. återge en saklig och neutral framställning av 
sitt resultat. Svårigheten är att själv upptäcka sina egna fördomar och förutfattade meningar. Att 
vara objektiv innebär att i ämnen där det råder olika meningar, återge ståndpunkter från alla håll. 
När det gäller objektiviteten hos källorna är det viktigt att bilda sig en uppfattning om i hur stor 
utsträckning källan är vinklad eller inte.19  

Vi är medvetna om att objektiviteten i denna uppsats inte är hundraprocentig då tillgängliga resurser 
inte gett oss möjlighet att ta del av ännu mer material inom ämnet. Möjligheten finns att viss 
information har undgått oss under studiens utförande eftersom vi har begränsad erfarenhet av att 
läsa årsredovisningar. Även information som funnits i andra noter än de vi fokuserat på har 
undkommit oss då resurserna inte har räckt till att läsa hela årsredovisningarna. Våra subjektiva 
föreställningsramar med fördomar och bakgrund kan ha utgjort ett hinder vid tolkningar av litteratur 
och material, men i och med att vi har varit medvetna om detta genom hela arbetet har vi sakligt och 
öppet redovisat tillvägagångssättet för studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Ejvegård (2003) 
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3. Redovisningslagstiftning och normgivning 
I detta kapitel följer en historisk bakgrund till den nuvarande redovisningslagstiftningen samt en 
framställning om de internationella lagar som påverkar den svenska lagstiftningen. Därefter följer 
en redovisning av skillnader mellan den tidigare redovisningsstandarden(RR) och den nya 
standarden(IFRS/IAS) som skall tillämpas från och med 2005. 

3.1 Historiska traditioner 
Två olika redovisningstraditioner finns att hitta i redovisningens utveckling i de industrialiserade 
länderna, den kontinentala traditionen respektive den anglosaxiska traditionen. Den kontinentala 
traditionen omfattar de västeuropeiska länderna och Japan undantaget Storbritannien, Irland, och 
Holland, den anglosaxiska traditionen omfattar Storbritannien, Irland, Holland samt USA och de 
brittiska samväldesländerna.20 

3.1.1 Kontinental tradition 
De båda traditionerna har sin grund i olika civilrättsliga traditioner. Ur den romerska rätten har den 
kontinentala traditionen sitt ursprung, dessa civilrättsliga regler utvecklades sedan av kejsar 
Napoleon och är baserade på nedskrivna lagar. I denna civillagstiftning ingår också bolagsrätten och 
som följd av denna tradition har redovisningen i stor utsträckning reglerats av bolagsrätten. De nu 
existerande starka kopplingar som finns mellan skattelagstiftning och redovisningslagstiftning har 
gjort att även skattereglerna har påverkat redovisningen. 
 
Ägarstrukturen har historiskt sett varit olika inom de båda traditionerna, även detta har varit en 
bidragande orsak till redovisningens utveckling. I länder där den kontinentala traditionen utvecklats 
har staten, banker, och familjeintressen haft ett stort inflytande. Synen på hur riktig redovisning är i 
dessa länder är att den ska stämma med lagen .21 
 
Den kontinentala traditionen är en mer reglerad redovisning än den anglosaxiska vad det gäller 
formen av redovisningshandlingar, benämningar på poster, ordningsföljder i balans och 
resultaträkningar. När det gäller värderingsfrågor har utvecklingen varit den motsatta. 
Värderingsfrågor har inom denna tradition ej reglerats i lagar, utan civillagstiftningen har i vissa fall 
angett högsta tillåtna tillgångsvärde och skattelagstiftningen har angett lägsta tillåtna värden. 
Skillnaden mellan dessa värden är ofta stort och ger en skattereserv som betraktas som riktig i den 
mening att det stämmer med lagen. Då företag vill betala så lite i skatt som möjligt är det ofta 
skattelagstiftningen som har styrt dessa värderingsfrågor. 
 
I syfte att harmonisera medlemsländernas redovisning har EG utarbetat bolagsrättsliga direktiv, där 
de i flera fall tillåtit olika alternativ i värderingsfrågor och skattereserver. I medlemsländerna har de 
endast i begränsad omfattning kommit att reglera redovisningen, dessa direktiv implementerades i 
Sverige genom den Årsredovisningslag (ÅRL) som trädde i kraft 1997.    

3.1.2 Anglosaxisk tradition 
Den anglosaxiska traditionen har sitt historiska ursprung i det medeltida England och har i mindre 
utsträckning byggts på lagar. Den har baserats på sedvanerätt samt rättsfall i domstolar och på grund 
av detta har bolagsrätten utvecklats av dessa länders redovisningsprofessioner.  
 
I länder där den anglosaxiska traditionen har sitt ursprung, har det i större utsträckning varit en 
spridning av ägandet i företag då många av dessa varit börsnoterade. Därigenom har 
revisionsbyråernas representation och påverkan varit starkare inom denna tradition, det har påverkat 
deras syn på riktig redovisning som enligt detta perspektiv skall vara ” true and fair” , vilket betyder 
                                                 
20 Wolk (2004), Smith (2006)  
21 Smith (2006) 
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att redovisningen skall ge en rättvisande bild. Helt idealisk är inte denna utveckling då 
kommersiella intressen eller revisorsintressen har utformat innebörden av ” true and fair” .22     
 
Då det inom denna tradition inte funnits samma koppling mellan beskattning och redovisning så har 
frikopplade värderingsregler använts och på grund av detta har de kunnat tillgodose marknadens 
krav på information. I USA har man utvecklat egna ofta strama regler för vad som kan anses vara 
” true and fair” , detta regelsystem benämns US GAAP. Det har hänt i USA att redovisningsbyråer 
fått betala skadestånd i de fall de godkänt en enligt domstol bristfällig redovisning, därav har det 
varit i deras egna intresse att utveckla ett regelverk för att skydda sig själva och sina klienter. 
Regelverket utformas av en betydande och professionell organisation som heter FASB.23 

3.1.3 Tradition inom redovisning i Sverige 
Den kontinentala traditionen har varit den som traditionellt tillämpats i Sverige, således har 
redovisningen reglerats i lagar och lagstiftningen har varit inriktad på att tillgodose 
borgenärsintresset och skatteintresset. De senaste decennierna har Sverige kommit att påverkats mer 
och mer av den anglosaxiska traditionen. Utvecklingen har inneburit att det tidigare formella 
sambandet mellan redovisning och beskattning behölls men att avvikelser redovisades öppet i 
balans- och resultaträkningar. Aktivsidan i balansräkningen visade ett värde som betraktades som 
rättvisande och på passivsidan redovisades skillnaden mellan det bokförda värdet och det 
rättvisande värdet som en obeskattad reserv. I resultaträkningen togs förändringen upp av årets 
obeskattade reserv. Detta kvarstår ännu i de enskilda bolagens redovisningar dock är det ej förenligt 
med IASB´s standarder som i sin tur i Sverige ännu så länge endast berör de noterade bolagen. 
Enligt IASB´s standarder finns ej ett formellt samband mellan redovisning och beskattning.24  

3.2 Internationell harmonisering av redovisningsprinciper 
Efter andra världskriget har den internationella handeln växt stort, samtidigt som utvecklingen 
närmast varit revolutionerande vad det gäller transporter och kommunikationer av olika slag. Det 
har gjort att människor och företag i världen har kommit närmare varandra i vad som kan liknas vid 
en ”global by”  25.  Denna utveckling har i stort lett till en harmoniserande effekt på olika 
affärstransaktioner och har i sin tur gjort att det finns ett behov av att harmonisera även 
redovisningsprinciperna mellan nationer. Då företag och intressenter verkar utöver nationsgränser 
ökar kravet på jämförbarhet mellan dessa. 
 
De senaste decennierna har de länder som tillhör den kontinentala traditionen, kommit att ta till sig 
mer av den anglosaxiska traditionen som följd av: 

• en internationell standardisering 
• Storbritanniens inträden i EG 
• multinationella företag 
• notering på styrande börser, framförallt New York och London  
• uppkomst av nya finansiella instrument 
 

Ett syfte med att utforma nya redovisningsrekommendationer är att de skall leda till att företagens 
finansiella rapporter ger, framförallt aktiemarknaden, bästa möjliga underlag för att bedöma 
bolagets nuvarande situation och deras framtidsmöjligheter.26    
 

                                                 
22 Smith (2006) 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Wolk (2004) 
26 Edenhammar (2003) 
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Den organisation som huvudsakligen arbetat med den internationella standardiseringen är IASB, de 
har i stort påverkats mycket av FASB ´s tidigare utgivna standarder men de är inte lika detaljerade. I 
Sverige var det tidigare Redovisningsrådet som gav ut och implementerade IASB´s standarder i den 
utsträckning som var förenlig med ÅRL.27 

3.2.1 Svensk redovisningslagstiftning och normgivning 
Svensk redovisningslagstiftning regleras av fyra lagar. Gemensamt för dessa fyra lagar är att det 
finns uttryckt i lagtexten att den som är bokföringsskyldig skall beakta god redovisningssed, vilket i 
sin tur innebär att följa lagen och de redovisningsprinciper som där anges. Bokföringslagen (BFL) 
behandlar uppgifter om räkenskapsår, löpande bokföring, arkivering och utvecklandet av god 
redovisningssed. Den skall tillämpas av juridiska personer som är bokföringsskyldiga dvs. 
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.28 I Årsredovisningslagen (ÅRL) 
finns bestämmelser om hur den offentliga redovisningen skall se ut och hur den upprättas. Den skall 
tillämpas av företag som är skyldiga att avsluta den löpande redovisningen med en årsredovisning, 
undantaget finansiella företag som skall tillämpa lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag (ÅRKL) eller lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL).29   
 
Normgivningen som finns vid sidan av lagstiftningen har som syfte att komplettera lagen och ge 
vägledning i frågor som inte direkt regleras i lagtext. Det är ur denna som god redovisningssed 
utvecklas. Normgivningen består av redovisningspraxis, uttalanden och rekommendationer från 
olika myndigheter då främst från Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden (BFN) och 
Finansinspektionen (FI).30 
 
FI är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. De utvecklar allmänna råd och 
föreskrifter för utvecklandet av god redovisningssed för företag som omfattas av ÅRKL och 
ÅRFL.31 
 
BFN är en statlig myndighet och har ansvar för utvecklandet av god redovisningssed, de ger ut 
allmänna råd och informationsmaterial, deltar i utredningar samt yttrar sig över författningsföreslag. 
BFN beslutade under år 2004 att ändra inriktning på normgivningen. Det innebär att nämnden nu 
arbetar med att ta fram samlade regelverk som tillsammans med reglerna för noterade företag 
kommer att avse fyra olika indelningar där de kategoriserar företagen efter deras storlek. Den första 
kategorin (K1) omfattar små enskilda näringsidkare och små handelsbolag som ägs av fysiska 
personer. Den andra kategorin (K2) gäller för privata aktiebolag samt ekonomiska föreningar och 
den tredje kategorin (K3) omfattar publika mindre aktiebolag samt större företag. Den fjärde 
kategorin (K4) är företag som tillämpar IFRS-reglerna och det är dessa som denna undersökning 
handlar om.  
 
Redovisningsrådet är ett privaträttsligt organ, de utfärdar rekommendationer som främst behandlar 
företags offentliga redovisning. Deras rekommendationer utformas nu med utgångspunkt från 
IASB´s regelverk och att dessa skall följa IFRS/IAS, om inte Svensk lag avviker. De tre nya 
rekommendationer som gäller fr.o.m. den 1 januari 2005 är RR 30-32, dessa avser i första hand 
noterade börsföretag. För övriga företag är behovet av upplysningar mindre och kraven ställs lägre 
när det gäller omfattningen av information, dessa företag tillämpar RR 1-RR 29 samt naturligtvis 
lagar och BFN´s rekommendationer.32 
 

                                                 
27 Smith (2006) 
28 FAR, samlingsvolym 1 (2006) 
29 Ibid 
30 www.bfn.se 2006-11-10, www.fi.se 2006-11-10 
31 www.fi.se 2006-11-10 
32 www.redovisningsradet.se 2006-11-10 
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Andra normbildare som har betydelse i Sverige är FAR, Riksskatteverket, Näringslivets 
Börskommitté och Finansanalytikernas Förening.  
 

          Svenska normbildare 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Figur 1 Svenska normbildare33  

3.2.2 Internationella lagar  som påverkar  det nuvarande svenska redovisningsför farandet 
I den internationella harmoniseringsprocessen kan man konstatera att den anglosaxiska traditionen 
håller på att ta över den kontinentala. För närvarande existerar två olika varianter på den 
anglosaxiska traditionen. I USA där FSAB företräder den amerikanska sorten och utformar deras 
standarder samt en internationell variant i Europa där en privaträttslig organisation kallad IASB 
(tidigare IASC) utformar standarder.34 ISAB har sitt säte i London och består av 14 medlemmar och 
de har i nuläget gett ut ett stort antal rekommendationer, deras uppdrag är att verka för en 
internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika länder världen över.35  
 
EG-rätten blev gällande i Sverige 1995 och påverkar det svenska lagsystemet så att de rättsakter 
som utfärdas av EU:s institutioner gäller över Sveriges lagar. Vad det gäller redovisningsfrågor har 
EU utfärdat flera direktiv, exempelvis det fjärde och sjunde direktivet. Det fjärde direktivet 
behandlar skyldigheten att upprätta årsbokslut och förvaltningsberättelse i t.ex. aktiebolag, det 
sjunde direktivet innehåller bestämmelser om vilka företag som skall anses som dotterföretag och 
därmed skall omfattas av koncernredovisning.36  
 
EU har beslutat att vissa företag i medlemsländerna skall tillämpa regelsystemet IFRS/IAS som är 
benämningen på det regelverk som ges ut av IASB.  
Rådet och Europaparlamentet antog den 19 juli 2002 en förordning om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder, den s.k. IAS – förordningen vilket innebär att alla noterade 

                                                 
33 Agneta Gustavsson (2006) 
34 Axelman et al (2003) 
35 www.iasb.org, 2006-11-13 
36 Nobes, Christofer et al (2006) 
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Bokför ingsnämnden  
Allmänna råd, BFNAR 
Statlig myndighet 
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företag fr.o.m. 2005 skall upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med de standarder som 
utfärdas av IASB och som antagits av kommissionen37. Syftet med förordningen är att den skall 
”bidra till att skapa en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och fungerande kapitalmarknad. 
Förordningen skall förstärka den fria rörligheten för kapital på den inre marknaden och skapar 
förutsättningar för företag i gemenskapen att konkurrera på lika villkor om de tillgängliga 
finansiella resurserna på såväl gemenskapens kapitalmarknader som de globala marknaderna” 38. 
IAS förordningen ger medlemsländerna frihet vad det gäller de icke noterade bolagen, att välja om 
IASB´s standarder skall tillämpas vid utformning av årsredovisningen. I Sverige kan enligt ÅRL 
även icke noterade bolag tillämpa standarden.39    
 
IFRS är benämningen på de senare antagna standarderna medan de något tidigare antagna 
standarderna benämns IAS. Till IFRS/IAS rekommendationerna finns kompletterande bilagor med 
vägledande uttalanden och tolkningsuttalanden. Dessa utges av International Financial Reporting 
Committee (IFRIC) och dess föregångare Standing Interpretations Committee 
(SIC).40 Alla rekommendationer som antas skall tillsammans med tillhörande tolkningar översättas 
och offentliggöras till alla medlemsstaters offentliga språk. Tolkningarna ska tillmätas samma 
betydelse som IFRS/IAS, vilket innebär att ett företag som tillämpar IFRS/IAS också måste följa 
den tolkningsanvisning som ges i uttalanden från SIC/IFRIC. Det kan upplevas något förvirrande 
att båda terminologierna används parallellt då t.ex. både IAS 1 och IFRS 1 finns, men inte handlar 
om samma sak (IFRS 1 – Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas, 
respektive IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter). Undantag från att tillämpa 
redovisningsstandarderna från 1 januari, 2005 är moderföretag som endast har skuldebrev noterade, 
orsaken till detta undantag är att det har antagits att övergången kommer att innebära 
konverteringsproblem.41 De noterade bolagen som är tvingade att tillämpa IFRS/IAS, måste göra 
detta fullt ut, enligt principen ” full complicane”  och kan inte bara välja någon rekommendation ur 
regelverket, utan måste då tillämpa hela regelverket inklusive tolkningar. Detta gäller även företag 
som ej är noterade och av någon anledning vill tillämpa det internationella regelverket.42 

3.2.3 IFRS/IAS - skillnader mot tidigare praxis 
Bytet av redovisnings standard beskrivs som ” IAS-revolutionen” i litteraturen, men redan tidigare i 
Sverige var Redovisningsrådets rekommendationer till 90 % direkta översättningar av IASB´s 
standarder. Dag Smith skriver i sin bok ”Redovisningens språk”  från år 2006 att den s.k. IAS- 
revolutionen ligger på ett helt annat plan. Då det under de senare åren skett stora förändringar i 
ISAB´s standarder, som innebär att vissa typer av tillgångar konsekvent skall redovisas till verkligt 
värde i stället för anskaffningsvärde, och att den största skillnaden är just denna förändring som 
skett i standarden. Bakgrunden till denna förändring är att IFRS/IAS ser just till de 
informationsbehov som ägare och investerare har, till skillnad från traditionell svensk redovisning 
som är utformad för att tillgodose fler intressenters behov såsom skattemyndighet, anställda och 
leverantörer. 43 
 
Då EU har beslutat om att medlemsstaterna skall tillämpa IFRS/IAS i form av en förordning är det 
tvingande. Om ÅRL kommer i konflikt med IFRS/IAS vid de tillfällen de behandlar samma fråga så 
gäller IFRS/IAS regelverket före ÅRL. I de fallen där viss information behandlas bara i ÅRL ska 
enligt kommissionen detta gälla vid sidan av IFRS/IAS.44  

                                                 
37 FAR, Den nya redovisningslagstiftningen (2005) 
38 SOU 2003:71s 13 
39 Smith (2006) 
40 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige (2005) 
41 FAR, Den nya redovisningslagstiftningen (2005) 
42 SOU 2003:71 
43 Smith (2006) 
44 SOU 2003:71  
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3.2.4 Diskussion angående införandet av IFRS/IAS i Sver ige 
Införandet av de nya standarderna har föranletts av en debatt angående konsekvenserna av denna 
förändring. I en artikel nämns att konverteringen är en omfattande process och att den berör fler 
avdelningar än bara ekonomiavdelningen i ett företag, samt att det kommer att kräva att stora 
interna resurser avsätts i en kombination av att anlita externa konsulter i större omfattning.45 Det 
sägs också motsatsen, att Sveriges redovisningsregelverk inte är särskilt utvecklat och därför inte 
svåranpassat till internationella normer och regler. I statens offentliga utredningar om införandet av 
IFRS/IAS anses det sannolikt att införandet av IFRS/IAS kommer att vara tidskrävande för 
företagen.46  
 
IASB har diskuterat huruvida det är möjligt att värdera fastigheter till verkligt värde på ett 
tillförlitligt sätt. I Sverige är det flera delmarknader som inte är tillräckligt likvida för att man skall 
kunna läsa av vekligt värde direkt på marknaden. Innebörden av värdering till verkligt värde är att 
dessa värden skall återspegla sig i de aktuella marknadsvärdena. Det innebär att en värdering 
baserad på aktuella priser kommer att fluktuera. Eftersom dessa värdeförändringar skall redovisas 
över resultaträkningen blir frågor om vad som menas med resultat och hur detta skall presenteras 
viktiga. Ska alla poster som leder till förändring av eget kapital redovisas över resultaträkningen 
och hur skall man se på orealiserade värdeförändringar?47     

3.3 Värdering till verkligt värde 
IFRS/IAS regelverk som tillämpas nu av de noterade bolagen skiljer sig väsentligt på vissa områden 
från det tidigare regelverket. De största förändringarna avser: 
 

• Värdering av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar till ”omvärderat 
belopp”  enligt den s.k. omvärderingsmetoden. 

• Värdering av förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar till verkligt värde enligt den 
s.k. verkligt-värde-metoden. 

• Värdering av vissa typer av finansiella tillgångar och finansiella skulder till verkligt 
värde.48 

 
Nedan följer en mer detaljerad presentation av det nya regelverket samt en jämförelse inriktad på de 
huvudsakliga skillnader som uppstått mot det tidigare använda regelverket. 

3.3.1 Mater iella anläggningstillgångar och immater iella tillgångar IAS 16, IAS 38 
Exempel på materiella anläggningstillgångar är byggnader, maskiner och transportmedel och 
exempel på immateriella tillgångar är resurser i form av patent, varumärken och licenser, en 
definition av immateriell tillgång är ”en icke identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form”49. 
Här nedan presenteras de internationella standarderna IFRS/IAS och sedan skillnaden mellan dessa 
och tidigare tillämpade standarderna i RR.  
 
Materiella anläggningstillgångar regleras i IAS 16 - Materiella anläggningstillgångar och har SIC – 
tolkningarna SIC 21- Redovisning av uppskjuten skatt vid omvärdering av icke avskrivningsbara 
tillgångar samt IFRIC tolkningen 1- Förändringar i befintliga skulder avseende nedmontering, 
återställande och liknande åtgärder.50  
 

                                                 
45 Rippe  (2001)  
46 SOU 2003:71  
47 Rundfelt (2000)   
48 Smith  (2006) 
49 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige (2005) 
50 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige (2005) 
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Enligt IAS 16 skall materiella anläggningstillgångar värderas enligt anskaffningsvärdemetoden eller 
verkligt värde enligt omvärderingsmetoden. Anskaffningsvärdemetoden beräknas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och en eventuell nedskrivning d.v.s. 
avskrivet anskaffningsvärde (eventuell nedskrivning regleras i IAS 36). Den andra tillåtna 
värderingsmetod är den s.k. omvärderingsmetoden, där det är möjligt att värdera tillgångarna till ett 
omvärderat belopp. Enligt denna metod ska tillgången omvärderas till verkligt värde, om skillnaden 
mellan det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet är väsentligt. Om en tillgångs 
redovisade belopp ökar till följd av en omvärdering skall denna ökning redovisas direkt mot eget 
kapital, om det redovisade beloppet minskar skall redovisning ske över resultaträkning om det inte 
finns en reserv i eget kapital för just den tillgången.51 Omvärderingsmetoden används på samma sätt 
som anskaffningsvärdemetoden, det görs avskrivningar och eventuella nedskrivningar på tillgången, 
därutöver görs sedan en omvärdering till verkligt värde vid bokslutet om avvikelsen är väsentlig 
mot det tidigare redovisade värdet. Det verkliga värdet skall överensstämma med marknadsvärdet 
på en fungerande marknad, givet att en sådan finns.  
 
IAS 16 motsvaras av RR 12 Materiella anläggningstillgångar. Enligt RR 12 är en värdering till 
verkligt värde inte tillåten, dock skall upplysning om taxeringsvärde lämnas uppdelat på byggnader 
och mark.52 
 
Immateriella tillgångar regleras i IAS 38 - Immateriella tillgångar. Samt tillhörande SIC tolkning, 
SIC – 32 Immateriella tillgångar – utgifter för webbplats.53 Om sådana tillgångar tas upp i 
balansräkningen skall dessa precis som de materiella anläggningstillgångarna värderas antingen 
enligt anskaffningsvärdemetoden, d.v.s. anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar, alternativt verkligt värde enligt den s.k. 
omvärderingsmetoden (vilket följer samma princip som ovanstående för de materiella 
anläggningstillgångarna)54.  
 
Som en följd av förbudet mot goodwillavskrivningar i IFRS 3 ”Rörelseförvärv” , har IAS 38 
förändrats så att de immateriella tillgångar som har en obegränsad nyttjandeperiod inte heller skall 
skrivas av. Exempel kan vara varumärken eller sändningslicenser som förväntas bidra till företagets 
kassaflöde för obegränsad tid framöver. För en sådan tillgång skall en prövning göras vid varje 
balanstillfälle av nedskrivningsbehovet. Oavsett om man använder anskaffningsvärdemetoden eller 
omvärderingsmetoden, så redovisas inga tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod55.   
 
IAS 38 motsvaras av RR 15, förutom där den alternativa metoden kallad omvärderingsmetoden ej 
är tillåten. Med andra ord tillåter ej RR 15, värdering till verkligt värde.56 

3.3.2 Förvaltningsfastigheter  och biologiska tillgångar IAS 40, IAS 41/(IAS 2) 
Med förvaltningsfastigheter menas fastigheter vars syfte med innehavet är att generera 
hyresinkomster eller få en värdestegring. Värdering av förvaltningsfastigheter regleras i IAS 40 - 
Förvaltningsfastigheter.57 Vid värdering kan man välja två olika värderingsmetoder antingen 
värdering enligt verkligt värde metoden eller att värdera enligt anskaffningsvärdemetoden. 
 
Om företaget väljer att värdera enligt anskaffningsvärdemetoden sker detta helt enligt IAS 16, vilket 
innebär att värdera till anskaffningsvärde minus avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

                                                 
51 Smith (2006) 
52 Axelman et al (2003) 
53 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige (2005) 
54 Smith (2006)    
55 Smith (2006)    
56 Axelman et al (2003) 
57 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige (2005)  
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Företaget skall dock lämna upplysning i not om det verkliga värdet, samt även lämna upplysning 
om värderingsmännens oberoende.  
 
Om företaget i stället tillämpar verkligt värde metoden, skall samtliga fastigheter värderas till 
verkligt värde utom undantaget då det är helt omöjligt att fastställa ett verkligt värde (i sådana fall 
används anskaffningsvärdemetoden), efter avdrag för försäljningskostnader. Enligt standarden skall 
det verkliga värdet återspegla marknadsvillkoren på balansdagen. Alla vinster/förluster som 
uppkommer vid förändring av förvaltningsfastighetens värde redovisas direkt över 
resultaträkningen.58    
 
IAS 40 motsvaras av RR 24. RR tillåter inte värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter, 
dock tillåts detta enligt IAS. Upplysning i not om det verkliga värdet av förvaltningsfastigheten 
skall dock lämnas enligt både IAS och RR59. 
  
Värdering av biologiska tillgångar finns reglerat i IAS 41 - Jord och skogsbruk.60 Den behandlar i 
huvudsak värdering och redovisning av biologiska tillgångar (ex växande skog) men också värdet 
av jord- och skogsbruksprodukter vid skördetillfället. Där den enda tillåtna värderingsmetoden är 
enligt verkligt värde metoden. Det verkliga värdet fastställs på samma sätt som för 
förvaltningsfastigheter d.v.s. balansdagens verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader. 
Undantaget om det är omöjligt att fastställa ett verkligt värde, då tillämpas 
anskaffningsvärdemetoden (IAS 16). Alla värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.61 
Efter skördetidpunkten tillämpas IAS 2 –Varulager, då det även efter skördetidpunkten skall 
redovisas till verkligt värde minskat med försäljningskostnader.   
 
IAS 41/2 motsvaras av RR 2 ,som inte tillåter värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar 
(omsättningstillgångar), vilket enligt IAS är tvingande.62  

3.3.3 Finansiella instrument –IAS 39/(IAS 32) 
I IAS 32 -finansiella instrument finns följande definition av ett finansiellt instrument: 
” Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett 
företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i att annat företag” .63 Definitionen på 
en finansiell tillgång är kortfattat: kontanter, aktier (d.v.s. egetkapitalinstrument) i annat företag, 
avtalsenlig rätt att erhålla eller byta kontanter eller finansiella tillgångar av något slag med annat 
företag. En finansiell skuld är varje form av avtalsenlig förpliktelse att erhålla eller byta kontanter 
eller finansiella tillgångar av något slag med annat företag.64 
 
IAS 32 reglerar hur finansiella instrument skall klassificeras och vilken information som skall 
lämnas om dem. När de finansiella tillgångar som skall värderas till verkligt värde för första gången 
finns en möjlighet att tillämpa den s.k. fair value option, i vilken det kan hänföra vilken finansiell 
tillgång som helst till (ej godkänt av EU att tillämpa detta på skulder). Värdeförändringen på dessa 
finansiella tillgångar skall redovisas över resultaträkningen. Vi skall dock ägna oss främst åt IAS 39 
– Finansiella instruments redovisning och värdering, som behandlar själva värderingsfrågan som 
denna studie handlar om. 
 

                                                 
58 Smith (2006) 
59 Axelman et al (2003) 
60 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige (2005) 
61 Smith (2006) 
62 Axelman et al (2003) 
63 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2005, s 443 
64 Ibid 



  22 

I IAS 39 ges principerna för värdering och redovisning för finansiella instrument, undantaget de 
aktier företaget självt har gett ut, leasing avtal (IAS 17) samt omräkning av valuta (IAS 21). Vid 
anskaffningstidpunkten ska finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärdet, men vid alla 
senare tillfällen ska finansiella tillgångar värderas till verkligt värde enligt verkligt värde metoden.  
 
Det finns dock dessa undantag som skall värderas till upplupet anskaffningsvärde: 

• Lånefordringar och kundfordringar. 
• Investeringar som hålles till förfall. 
• Investeringar i aktier (egetkapitalinstrument) som inte har ett noterat marknadspris på en 

aktiv marknad och vars verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
• Finansiella skulder som inte innehas för handel65. 

 
I IAS 39 definieras verkligt värde: ”Verkligt värde är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna 
överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga partner som är oberoende av varandra och som 
har ett intresse av att transaktionen genomförs” .66 Det är i första hand priser på en aktivmarknad 
som skall användas som grund för denna värdering, exempelvis aktuell köpkurs för tillgången. Då 
det inte finns någon aktiv marknad får något surrogat användas, exempelvis ett pris för likartat 
noterat instrument. Då det verkliga värdet beräknats skall det i största möjliga utsträckning 
reflektera marknadsvärdet.67 
 
Det finns två typer av finansiella instrument som värderas till verkligt värde. Den första typen är: 
finansiella tillgångar samt skulder som är värderade till verkligt värde genom resultaträkningen. Ett 
exempel på en finansiell skuld är derivat som innehas för handel t ex en utfärdad option. Den andra 
typen är: finansiella tillgångar som kan säljas.  
 
Till kategorin ” finansiella tillgångar som kan säljas”  hör alla tillgångar som redovisas till verkligt 
värde, utom de som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över 
resultaträkningen. Exempel kan vara noterade papper som företaget har som likviditetsreserv. 
Värdeförändringen på dessa skall redovisas mot eget kapital och påverkar resultatet först när 
tillgången avyttras68.  
 
IAS 39 motsvaras av RR 27, som inte tillåter inte värdering till verkligt värde av finansiella 
tillgångar, dock tillåts detta enligt IAS 39. Emellertid skall ett företag lämna upplysning om det 
verkliga värdet enligt RR 27, oavsett om det redovisas över resultaträkningen eller inte.69 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Smith (2006) 
66 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2005, s 583 
67 Smith (2006) 
68 Smith (2006) 
69 Axelman et al (2003) 
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3.4 Sammanfattning 
Numer tillåts värdering till verkligt värde i redovisningen avseende IAS 16, 38 och 40. Vad det 
gäller IAS 39 och 41 krävs det att redovisning sker till verkligt värde, med något undantag. I 
Sverige, innan år 2005, har det inte varit tillåtet med redovisning till verkligt värde, men det har 
tidigare precis som nu krävts tilläggsupplysning angående verkligt värde, vad det gäller de 
finansiella tillgångarna och förvaltningsfastigheter. 
 
Här nedan följer en tabell för att klargöra skillnader samt sammanfatta ovanstående avsnitt, 
angående nu tillämpade regelverket för noterade bolag, de internationella redovisningsstandarderna 
(IFRS/IAS) samt de tidigare tillämpade reglerna i det svenska redovisningsregelverket (RR).    
 
Sammanställning av skillnader mellan IFRS/IAS och svenskt 
redovisningsregelverk avseende verkligt värde 
   
IFRS/IAS-rekommendation Svensk lagstiftning Relevanta skillnader för studien 
   

IAS 16 RR 12 
IFRS/IAS tillåter värdering till verkligt värde 
(omvärderingsmetoden) 

(SIC 21)  av materiella anläggningstillgångar vilket  
(FRIC 1)  inte tillåts enligt RR. 
   
      

IAS 38 RR 15  
IFRS/IAS tillåter värdering till verkligt värde 
(omvärderingmetoden) 

(SIC 32)  av immateriella anläggningstillgångar vilket 
  inte tillåts av RR. 
   
      

IAS 40 RR 24 
IFRS/IAS tillåter värdering till verkligt värde (verkligt 
värde metoden)av 

  förvaltningsfastigheter, vilket inte tillåts enligt 
  RR . Upplysning skall dock lämnas  
  om verkligt värde enligt IFRS/IAS och RR. 
   
      

IAS 41/(2) RR 2 
Enligt IFRS/IAS är värdering till verkligt värde 
(verkligt värde metoden) av  

  biologiska tillgångar tvingande, vilket tidigare inte 
  var tillåtet enligt ÅRL. 
   
      

IAS 39/(32) RR 27 
Enligt IFRS/IAS är värdering till verkligt värde 
(verkligt värde metoden) 

  av finansiella tillgångar tvingande, RR  
  tillåter inte värdering till verkligt värde.  
  Upplysning om verkligt värde skall dock  
    lämnas enligt RR . 
Källa: Egen sammanställning  

Tabell 1 - Sammanställning av skillnader mellan IFRS/IAS och svenskt redovisningsregelverk 
avseende verkligt värde 
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4. Sammanställning av studien 
Här nedan följer empirisk fakta om resultatet av undersökningen. Först sammanställs vad som 
framkommit per tillgångsslag, därefter en redogörelse för hur finansiella instrument redovisas samt 
hur det har påverkat årets resultat. I slutet presenteras en intervju med Anja Björklund 
auktoriserad revisor från Lindebergs Grant Thornton. 

4.1 Undersökning av årsredovisningar 
Populationen består av noterade företag på Stockholmsbörsen och urvalet är 55st. Beträffande 
urvalet se bilaga 1 och angående en mer detaljerad information avseende denna undersökning se 
bilaga 2. Av dessa 55 var det två företag som inte tillämpade de nya redovisningsstandarderna 
IFRS/IAS. Ett företag (Addtech AB) för att de använder brutet räkenskapsår med början 1/4-04 och 
slut 31/3-05 och det andra företaget (ABB Ltd) för att de tillämpar FSAB:s standarder kallade 
SFAS då de även är noterade på New York börsen. Därför kommer undersökningen fortsättningsvis 
att innehålla 53 företag.  
 
Nedan följer fyra tabeller samt tillhörande förklarande text som visar resultatet av undersökningen, 
den åskådliggör andelen företag vilka värderar till verkligt värde för respektive tillgång. Då endast 
ett företag hade innehav av biologiska tillgångar kommer den att presenteras i text utan tabell.  

4.1.1 Mater iella anläggningstillgångar och immater iella tillgångar IAS 16, IAS 38 
Materiella anläggningstillgångarna och de immateriella tillgångarna regleras i IAS 16 och IAS 38, 
vilka tillåter värdering till verkligt värde som inte tillåts enligt tidigare RR. Av undersökningen 
framkom det att 96 % av företagen har valt att liksom tidigare redovisa sina materiella 
anläggningstillgångar till anskaffningsvärde och inte utnyttjat möjligheten att värdera dessa till 
verkligt värde, genom att tillämpa omvärderingsmetoden. Dock har 4 % av företagen valt att 
värdera rörelsefastigheter som är en materiell anläggningstillgång till verkligt värde. 
 
Sektor Totalt  Antal företag med  Andel företag med Andel företag med 
  företag materiella materiella tillgångar materiella tillgångar 

  företag tillgångar 
värderade till verkligt 

värde 
värderade till 

anskaffningsvärde 

Energi  1 1 0 100 

Material 3 3 0 100 

Industri 11 11 0 100 

Sällanköpsvaror 8 8 0 100 

Dagligvaror 2 2 0 100 

Hälsovård 6 6 0 100 

Finans & fastighet 9 9 22 78 

Informationsteknik 12 12 0 100 

Telekomoperatör 1 1 0 100 
 
Tabell 2 - Sammanställning över materiella anläggningstillgångar (andel företag i %).  

 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar kommer bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset samt kostnader som direkt kan hänföras till tillgången för att den skall hamna på 
den plats och i det skick som önskas för att utnyttjas i enlighet med syftet till anskaffningen. 
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I materiella anläggningstillgångar ingår posten rörelsefastigheter där företagen kan välja värdering 
till anskaffningsvärde eller genom att använda omvärderingsmetoden och då värdera till verkligt 
värde enligt IAS 16. Som rörelsefastigheter redovisas fastigheter som stadigvarande används i 
verksamheten som t.ex. kontor och tjänstebostäder. Det är endast två företag som har valt att 
värdera sina rörelsefastigheter enligt omvärderingsmetoden och dessa är Investor AB och 
Wallenstam Byggnads AB.  
 
Undersökningen visar att 100 % av de utvalda företagen har redovisat immateriella tillgångar till 
anskaffningsvärde därav har ingen valt att redovisa till verkligt värde. Immateriella tillgångar som 
förvärvas av företaget redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar. Övriga 
immateriella tillgångar värderas på samma sätt som materiella anläggningstillgångar. Goodwill är 
en post som ingår under immateriella tillgångar, den utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet för 
rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Goodwill 
regleras i IFRS 3 vilket innebär att den skall prövas årligen om det föreligger nedskrivningsbehov 
och där alternativet att välja värdering till anskaffningsvärde eller värdering till verkligt värde inte 
finns. Då undersökningen är avgränsad till att se på effekterna av värdering till verkligt värde så 
behandlas den posten inte utan den lämnas därhän.   
  

Sektor Totalt Antal företag med  Andel företag med Andel företag med 
  antal materiella immateriella tillgångar immateriella tillgångar 

  företag tillgångar 
värderade till verkligt 

värde 
värderade till 

anskaffningsvärde 

Energi  1 0 0 0 

Material 3 2 0 100 

Industri 11 11 0 100 

Sällanköpsvaror 8 8 0 100 

Dagligvaror 2 2 0 100 

Hälsovård 6 5 0 100 

Finans & fastighet 9 8 0 100 

Informationsteknik 12 12 0 100 

Telekomoperatör 1 1 0 100 
 
Tabell 3 – Sammanställning över immateriella tillgångar (andel företag i %). 

 
Inga företag har uppgett i not det verkliga värdet på materiella anläggningstillgångar eller på 
immateriella tillgångar.  

4.1.2 Förvaltningsfastigheter  och biologiska tillgångar IAS 40, IAS 41 
Med förvaltningsfastigheter menas fastigheter vars syfte med innehavet är att generera 
hyresinkomster eller få en värdestegring. Företagen kan välja mellan att värdera 
förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet eller till verkligt värde. I undersökningen var det fyra 
företag (8 %) som hade förvaltningsfastigheter och alla hade valt att värdera dessa till verkligt 
värde. Det verkliga värdet som överensstämmer med marknadsvärdet testas årligen. För att 
säkerställa denna värdering inhämtar företagen både externa värderingar från oberoende 
värderingsmän och interna värderingar där företaget själva bedömer marknadsvärdet. Både 
orealiserade och realiserade värdeförändringar redovisas över resultaträkningen. De kritiska 
uppskattningarna som företagen måste göra vid tillämpning av IAS 40 är att de gör vissa 
bedömningar och antaganden som har betydelse för resultat- och balansposter i bokslutet. En 
väsentlig bedömning är just förvaltningsfastigheter, där de endast med säkerhet kan fastställa 
marknadsvärdet när likviden erhålls efter en försäljning. Vid bokslutet görs alltså en uppskattning 
av det verkliga värdet.  
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Sektor Totalt Antal företag med  Andel företag med Andel företag med 
  antal förvaltnings- förvaltningsfastighter förvaltningsfastighter 

  företag fastigheter 
värderade till verkligt 

värde 
värderade till 

anskaffningsvärde 

Energi  1 0 0 0 

Material 3 0 0 0 

Industri 11 2 100 0 

Sällanköpsvaror 8 0 0 0 

Dagligvaror 2 0 0 0 

Hälsovård 6 0 0 0 

Finans & fastighet 9 2 100 0 

Informationsteknik 12 0 0 0 

Telekomoperatör 1 0 0 0 
 
Tabell 4 – Sammanställning över förvaltningsfastigheter (andel företag i %). 

 
Ett exempel på biologisk tillgång är skog. Den enda tillåtna värderingsmetoden av biologiska 
tillgångar är enligt verkligt värde metoden. Det verkliga värdet fastställs på samma sätt som för 
förvaltningsfastigheter d.v.s. balansdagens verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader. 
Det enda företaget i undersökningen som hade biologiska tillgångar var SAAB vilka hade växande 
skog som var värderade till verkligt värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. Det 
verkliga värdet i detta fall baseras på värdering av utomstående oberoende värderingsmän. 
 

4.1.3 Finansiella instrument –IAS 39 
Finansiella instrument är kortfattat alla avtal som ger upphov till en finansiell tillgång eller 
finansiell skuld. Exempel på finansiella instrument är aktier, kundfordringar och lånefordringar. 
Skillnaden mot tidigare RR är att IAS 39 tvingar företagen att värdera finansiella instrument till 
verkligt värde vilket RR inte tillåter. Detta innebär att finansiella tillgångar som kan säljas redovisas 
till verkligt värde istället för till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I 
undersökningen hade alla företagen finansiella instrument men ett företag värderade de finansiella 
instrumenten till anskaffningsvärde detta företag var Mandator. Mandator uppger i sin 
årsredovisning att de skall börja från och med 1 januari, 2006 att tillämpa värdering av finansiella 
instrument till verkligt värde och i och med det byta redovisningsprincip. 
 

Sektor Totalt Antal företag med  Andel företag med Andel företag med 
  antal finansiella finansiella instrument finansiella instrument 

  företag instrument 
värderade till verkligt 

värde 
värderade till 

anskaffningsvärde 

Energi  1 1 100 0 

Material 3 3 100 0 

Industri 11 11 100 0 

Sällanköpsvaror 8 7 100 0 

Dagligvaror 2 2 100 0 

Hälsovård 6 6 100 0 

Finans & fastighet 9 9 100 0 

Informationsteknik 12 12 92 8 

Telekomoperatör 1 1 100 0 

Tabell 5 – Sammanställning över finansiella instrument (andel företag i %). 
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Ett företag, NeoNet uppger i sin årsredovisning att de sedan tidigare tillämpar värdering till verkligt 
värde då de redovisar i enlighet med ÅRKL, den lagen kräver sedan tidigare redovisning och 
värdering till verkligt värde av finansiella instrument. Effekterna av införandet av IAS 39 blir därför 
obetydlig. 
 
Företagen har klassificerat de finansiella instrumenten i kategorier. Klassificeringen beror på 
avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Företagsledningen bestämmer 
klassificeringen vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. De kategorier som företagen kan använda sig 
av är: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, likvida medel och 
finansiella skulder som innehas för handel värderas också till verkligt värde. Klassificeringarna till 
upplupet anskaffningsvärdet är: lånefordringar och kundfordringar, investeringar som hålles till 
förfall samt andra finansiella skulder.  
 
Värdering till verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av köpkursen på 
balansdagen. Det verkliga värdet på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda 
olika värderingstekniker t.ex. nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och 
antaganden av företaget. Ett antal företag har själva antagit att övriga finansiella instrument 
värderade till bokfört värde överensstämmer med verkligt värde.  
 
Finansiella instrument som kännetecknas av att dess värde ändras till följd av ändringar i angiven 
räntesats t.ex. råvarupris och valutakurs, samt att det regleras vid en framtida tidpunkt kallas även 
derivat. Två av de utvalda företagen har uppgett att en konsekvens med att redovisa den här 
orealiserade värdeförändringen via resultaträkningen innebär att resultatet kommer att uppvisa 
större volatilitet. Vilket innebär att resultatet skiftar mellan åren på grund av olika faktorer t.ex. att 
derivaten i detta fall ej är realiserade.  
 
33 % av de undersökta företagen uppger att IAS 39 har påverkat årets (2005) resultat, däremot har 
en del av företagen angivit att det är en marginell påverkan.  

4.2 Resultatpåverkan  
Hur de nya internationella redovisningsreglerna har påverkat företagens resultat finns att läsa i sin 
helhet i bilaga 3, nedan följer en sammanställning av resultatpåverkan på respektive standard. Av de 
53 undersökta företagen var det 37st som uppgav att bytet till de internationella 
redovisningsstandarderna hade gett en positiv inverkan på resultatet 2005. De sex företag som 
uppgav en negativ resultatpåverkan var det fyra av dem som hade en marginell påverkan medan två 
företag påverkats i större grad. Det var tio företag där resultatpåverkan av bytet av 
redovisningsstandard inte framgick. Nedan visas en tabell över redovisad resultatpåverkan av 
respektive standard.    
 

Antal företag/Standard 
IAS 
16 

IAS 
38 

IAS 
40 

IAS 
41 

IAS 
39 

IFRS 
3 

Övriga 
IFRS/IAS 

Antal företag som uppger 
resultatpåverkan 6 3 4 1 17 37 9 

Antal företag som har respektive tillgång 53 49 4 1 52 49 53 

Andel i % 11% 6% 100% 100% 33% 76% 17% 
 
Tabell 6 visar en sammanställning av resultatpåverkan i de undersökta företagen 

 
IAS 16 som avser materiella anläggningstillgångar och IAS 38 som avser immateriella tillgångar 
har företagen i liten grad uppgett att det påverkat deras resultat. IAS 16 var det sex av 53 företag 
som angav att det hade påverkat resultatet, medan IAS 38 var det endast tre företag av de 49 företag 
som informerade att den standarden hade påverkat deras resultat.  
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IAS 40 som avser förvaltningsfastigheter var det endast fyra företag som uppgav ett innehav av och 
samtliga meddelade i sin årsredovisning att det hade påverkat resultatet.      
IAS 41 som avser biologiska tillgångar fanns det bara ett företag som upplyste om att de hade 
biologiska tillgångar och detta företag uppgav att det hade påverkat resultatet positivt.  
 
Finansiella instrument, IAS 39, var det 52 företag som uppgav innehav av och av dessa var det 17st 
företag som nämnde att det påverkat resultatet. När det gäller de undersökta standarderna är det IAS 
39 som företagen har uppgett påverkat resultatet i störst utsträckning.  
 
IFRS 3 som berör värdering av goodwill är den standard som har påverkat resultatet mest. Av de 53 
företag som uppgav innehav av goodwill informerade 37 företag att det påverkat resultatet. Det som 
framkommit i årsredovisningarna är att tidigare har företagen gjort årliga avskrivningar men sedan 
införandet av de nya redovisningsstandarderna görs inte avskrivningar längre på goodwill, utan 
prövas årligen för att bedöma eventuellt nedskrivningsbehov. För att få rätt ingångsvärden i och 
med tillämpningen av IFRS 3 har justeringar gjorts i årets ingående balans. Detta har lett till att de 
fört tillbaka tidigare gjorda avskrivningar och på så sätt ökat goodwilltillgången vilket har påverkat 
resultatet positivt, i de fall inget nedskrivningsbehov har varit aktuellt. 

4.3 Övriga iakttagelser vid undersökningen 
Företagen har inte informerat om några särskilda omställningsproblem i och med konverteringen till 
de nya internationella redovisningsstandarderna. I förvaltningsberättelsen har övervägande andelen 
av företagen informerat om de nya redovisningsstandarderna där de informerar om beslutet som 
fattades av EU 2002 och som innebar att de noterade bolagen från och med 2005 skall upprätta sin 
årsredovisning enligt redovisningsprinciper som fastställs av IASB. I förvaltningsberättelsen 
redovisar vissa företag vilka effekter övergången till IFRS/IAS har fått på företagets resultat och 
ställning samt vilka undantag, enligt IFRS 1 - första gången IFRS tillämpas, som företaget har 
tillämpat. De företag som inte har valt att redovisa detta i förvaltningsberättelsen har redovisat 
övergången i den obligatoriska noten om övergången till IFRS/IAS och dess påverkan.  
 
IFRS 1 innehåller hur företagen första gången skall tillämpa IFRS, syftet med den är att säkerställa 
företagens första finansiella rapporter enligt IFRS samt vilka undantag som företagen kan tillämpa. 
De funna undantagen i undersökningen var i korthet:  
 

• företagsförvärv som skett före tidpunkten för upprättande av öppningsbalansen omräknas ej  
 
• ack. omräkningsdifferenser för all utlandsverksamhet bedöms uppgå till noll vid tidpunkten 

för övergången  
 

• företagen har valt att inte tillämpa IAS 32 och IAS 39 avseende finansiella instrument vid 
omräkningen av år 2004  

 
Orsaken till varför företagen har använt sig av dessa undantag är för att kostnaden för att uppfylla 
kraven utan dessa undantag skulle överstiga nyttan för användare av finansiella rapporter. 
Undantagen är framtagna för att underlätta för företagen första gången de tillämpar de nya 
regelverken.  
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4.4 Intervjun  
Här nedan följer en sammanfattning av den information som framkom under intervjun med Anja 
Björklund, auktoriserad revisor vid Lindeberg Grant Thornton 2006-11-15 . 

4.4.1 Angående intresse av att värdera till verkligt värde av mater iella anläggningstillgångar 
och immater iella tillgångar (IAS 16, IAS 38) 
Skälen till att använda värdering till verkligt värde i stället för anskaffningsvärde, där det finns 
möjlighet att välja, torde variera från företag till företag beroende på dess verksamhet. Dock är det 
så att företag inte kan byta redovisningsprincip mellan olika räkenskapsår utan följer den s.k. 
konsekvensprincipen, som innebär att de redovisningsprinciper företaget bestämt sig för måste de 
konsekvent tillämpa från ett räkenskapsår till ett annat, för att de finansiella rapporterna skall gå att 
jämföra mellan åren. Att företagen inte har intresse av att värdera de materiella 
anläggningstillgångarna och de immateriella tillgångarna till verkligt värde kan enkelt förklaras 
med att kostnaden för att göra detta överstiger nyttan med informationen. 
 
Angående rörelsefastigheter har det tidigare varit möjligt att skriva upp värdet på en fastighet om 
värdeökningen varit stor. I ÅRL står det uttryckligen får, vilket innebär att man kan men inte måste. 
Samt motsatsvis ska man vid en värdenedgång skriva ned värdet, helt i enlighet med 
försiktighetsprincipen. Detta till skillnad från om företaget har valt att tillämpa de nya IFRS/IAS 
standarderna där man ska justera värdet till verkligt värde, vilket för rörelsefastigheter får 
konsekvensen att vid värdeförändringar på fastighetsmarknaden kommer detta att speglas i 
företagets redovisning.  

4.4.2 Angående Förvaltningsfastigheter  och Biologiska tillgångar (IAS 40, IAS 41) 
Då svenska marknaden är tämligen liten och därmed inte så likvid, kan detta skapa svårigheter med 
att få en riktig värdering på fastigeter. Det kan t ex vara så att en fastighet är relativt unik och att en 
liknande byggnad inte varit till salu på länge, vilket i sin tur kan få konsekvensen att det är svårt att 
ta fram marknadspris. Revisorer som granskar företagens fasighetsvärderingar anser att med två 
oberoende värderingsmän samt i vissa fall interna värderingar har företagen gjort vad som krävs för 
att säkerställa ett bra mått på det verkliga värdet. I något fall kan det krävas ytterligare värderingar 
om de oberoende värderingsmännen kommer fram till olika värden. 
 
Då företagen med innehav av förvaltningsfastigheter har valt att värdera till verkligt värde så har de 
(helt i enlighet med IFRS/IAS) frångått försiktighetsprincipen. Då marknadsvärdet just nu är högt 
på fastigheter så får det konsekvensen att företag med stort innehav, visar en ställning i sin 
balansräkning som ser positiv ut samt att dess tillgångar uppvisar ett högt värde. Om situationen på 
fastighetsmarknaden vid införandet av IFRS/IAS hade varit annorlunda och värdena på fastigheter 
varit mycket låga hade då företagen ändå valt att redovisa till verklig värde eller hade de som 
tidigare endast upplyst om det i not? I framtiden om fastighetsmarknaden försämras radikalt med 
följd att försäljningen stannar av och att många fastigheter och lokaler står tomma, kan det innebära 
att det blir svårt att fastställa det verkliga värdet. 

4.4.3 Angående Finansiella instrument (IAS 39) 
De finansiella instrumenten vad det gäller de kortfristiga placeringarna har sedan tidigare värderats 
till verkligt värde (ett ex kontanter), skillnaden är störst vad det gäller de långsiktiga placeringarna 
där det enligt IAS 39 är tvingande med värdering till verkligt värde. Enligt IAS 39 beror 
instrumentens värdering på hur dessa inledningsvis klassificerats. Företagen klassificerar själva sina 
finansiella instrument, huvudansvaret för att denna klassificering sker enligt god redovisningssed 
ligger hos företaget men revisorerna har en granskande roll. Dock känns det naturligt med 
redovisning till verkligt värde av finansiella instrument då det ger den bästa bilden av värdet i 
företagets innehav.  
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4.4.4 Angående debatten om införandet av IFRS/IAS 
Det har skrivits mycket i tidningen Balans om införandet av IFRS/IAS och även pratats om det 
inom revisorskåren och säkerligen har den sammanlagda kostnaden för övergången till IFRS/IAS 
varit hög. Björklund påpekade att en konsekvens med redovisning till verklig värde är att företagets 
resultat och ställning kommer att pendla på gott och ont. Variationer i värdeförändringen ankommer 
på hur marknaden växlar och baseras på vissa faktorer som företaget själva inte kan påverka. Ett 
problem kan vara att företagets resultat skulle kunna bli mer volatilit och därmed skifta mycket 
mellan åren. Företagen vill undvika detta då det kan uppfattas som suspekt och ostabilt av 
investerare och analytiker. Att jämförbarheten förbättras samt att en bättre bild av företagets 
ställning visas kommer troligen att uppfyllas i och med redovisning till verkligt värde, men på 
bekostnad av ett mer volatilt resultat.  Mentalt finns försiktighetsprincipen inpräntad i den svenska 
traditionen men det kan vara en tidsfråga, då företagen kommer att på sikt förändra tankesättet 
genom arbeta in de nya standarderna med redovisning till värkligt värde. För att se hela effekten av 
de nya internationella standarderna måste det ses på lite längre sikt för det är först då det visar sig 
vad som händer när man tillämpar detta fullt ut samt vad som sker vid en nedgång i konjunkturen. 
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5. Tolkning av resultat 
Detta kapitel är en analys av resultatet av studien, samt en jämförelse mellan tidigare regelverk och 
IFRS/IAS. Tolkningen framställs som i tidigare kapitel att behandla varje tillgångsslag för sig.   

5.1 Vald värderingsmetod  
Av de undersökta företagen har alla utom två företag tillämpat de nya internationella standarderna 
som gäller för de noterade företagen från 1 januari, 2005. De har valt lite olika värderingsmetoder 
på de olika tillgångsslagen där möjligheten finns t.ex. så kan de välja mellan att värdera till verkligt 
värde eller till anskaffningsvärde på vissa tillgångslag. När väl valet är gjort måste företaget 
konsekvent följa denna princip från ett räkenskapsår till ett annat.    

5.1.1 Mater iella anläggningstillgångar och immater iella tillgångar IAS 16, IAS 38 
Inom tillämpningen av IAS 16 visar undersökningen att alla företag har värderat sina materiella 
anläggningstillgångar som tidigare till anskaffningsvärdet förutom två företag som värderade sina 
rörelsefastigheter till verkligt värde.   
 
En anledning till att företagen väljer att fortsätta redovisa sina materiella anläggningstillgångar och 
immateriella tillgångar (undantaget goodwill) till anskaffningsvärde är att de vill följa 
konsekvensprincipen som innebär att man inte får byta redovisningsprinciper mellan olika 
räkenskapsår men med undantaget att det accepteras på grund av tvingande lagregler. I detta fall 
skulle de således få byta redovisningsprincip men det blir på bekostnad av att det inte går att 
jämföra företaget mellan olika räkenskapsår. Ytterligare princip som berör liknande område är 
kontinuitetsprincipen som innebär att ingående balans skall vara lika med föregående räkenskapsårs 
utgående balans. Det innebär att företagen skulle vara tvungna att frångå denna princip om de skulle 
värdera sina materiella anläggningstillgångar till verkligt värde istället för till anskaffningsvärde. 
Dessutom är den kontinentala traditionen rotad i Sverige och den tar tid att förändra till en 
redovisning där ” true and fair”  råder mer än tidigare, då företagen tillämpade försiktighetsprincipen 
som innebär i korthet att värdering skall göras med rimlig försiktighet.          
 
Verkligt värde får bara användas som värderingsmetod om det går att säkerställa det verkliga 
värdet, om det finns en fungerande marknad eller på annat tillförlitligt sätt få fram ett verkligt värde. 
Svårigheten är att det inte finns en fungerande marknad på en del av företagens materiella 
anläggningstillgångar som t.ex. begagnade maskiner inom vissa branscher, begagnade datorer och 
begagnade mobiltelefoner. För de immateriella tillgångarna går det ofta inte att fastställa det 
verkliga värdet förrän de avyttrats. När det inte går att värdera dessa till verkligt värde får de inte 
använda sig av verkligt värde utan måste värdera tillgången till anskaffningsvärde. Dessutom skulle 
en omvärdering till verkligt värde vara mycket arbetskrävande för företagen att framställa, så länge 
företagen inte blir tvingade kommer de troligen att undvika detta merarbete som värdering av 
materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar skulle medföra dem. Av betydelse när 
man tar fram finansiella rapporter är att kostnaden för att framställa informationen ej får överstiga 
nyttan med den, vilket torde stämma i detta fall.  
 
De två företagen som värderade rörelsefastigheter till verkligt värde har inte uppgett någon orsak till 
varför de valt denna metod, däremot har de tydligt visat skillnaden mellan redovisning till 
anskaffningsvärde och verkligt värde. I båda fallen har konsekvensen blivit att värdet på tillgången 
samt eget kapital har ökat, vilket i dessa fall ger en positiv bild av företagets ställning. Orsaken till 
varför de värderat till verkligt värde kan vara att det ökar jämförbarheten mellan företag 
internationellt och att det ger mer utförlig information till aktieägarna om marknadsvärdet på 
tillgången.  
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Materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar har haft en högst marginell påverkan 
på resultatet vad det gäller värdering till verkligt värde. Goodwill som regleras av IFRS 3, vilket är 
en immateriell tillgång, har däremot påverkat resultatet i stor utsträckning. Anledningen till att 
hanteringen av goodwill i IFRS 3 har påverkat resultatet är att företagen har fört tillbaka tidigare 
gjorda avskrivningar på goodwill. Då det numera skall testas årligen om det föreligger något 
nedskrivningsbehov, istället för årliga avskrivningar som utfördes enligt tidigare regelverk.    
 
Sammanfattningsvis så kan det utläsas av undersökningen att företagen inte är speciellt intresserade 
av att värdera till verkligt värde vad det gäller materiella anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar. Skillnaden från det tidigare regelverket är marginell då endast två av de undersökta 
företagen har valt att värdera sina rörelsefastigheter till verkligt värde. 

5.1.2 Förvaltningsfastigheter  och biologiska tillgångar IAS 40, IAS 41 
De företag (8 %) i undersökningen som uppgav att de hade förvaltningsfastigheter hade alla valt att 
värdera dessa till verkligt värde. Fastighetsföretag har sedan tidigare varit tvungna att upplysa om 
verkligt värde i not så IAS 40 har inte medfört något merarbete för företagen. Denna övergång har 
dock haft en påverkan på deras resultat då tidigare års avskrivningar har förts tillbaka samt att 
tillgångarna är värderade till verkligt värde. 
 
En utav riskerna med att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde och inte som tidigare till 
anskaffningsvärde kan vara svårigheterna med att förutse makroekonomiska faktorer såsom 
konjunktur, ränteläge, utvecklingen på bostadsmarknaden samt politiska beslut. Om konjunkturen 
vänder och styrande räntor stiger kommer bostadspriserna att mattas av. Det medför att 
förvaltningsföretagens fastigheter kommer att värderas ner som i sin tur påverkar deras resultat på 
ett sätt som inte företaget själva kan påverka. Exempel på politiska beslut som påverkar 
fastighetsföretagen kan vara att fastighetsskatten höjs vilket utgör en risk för dessa företag.    
 
Då fastighetsföretagen i undersökningen har valt att redovisa sina förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde så har syftet med IAS 40 uppnått då detta ger en mer rättvisande bild och 
jämförbarheten mellan företagens resultat ökar. En mer rättvisande bild och att jämförbarheten ökar 
uppnås genom att företagen nu visar det verkliga värdet i balans- och resultaträkningen och inte 
som det såg ut med tidigare regelverk då de redovisade anskaffningsvärdet minus ackumulerade 
avskrivningar i balans- och resultaträkning och det verkliga värdet upplystes i efterföljande not. 
Syftet med jämförbarheten uppnås bara om alla fastighetsföretag konsekvent värderar sina 
tillgångar till verkligt värde. Det försämras dock i och med att företagen kan välja mellan värdering 
till anskaffningsvärde eller värdering till verkligt värde avseende förvaltningsfastigheter. I 
undersökningen har det inte framkommit något företag som har valt värdering till anskaffningsvärde 
och därmed avviker.    
 
Det enda företag i undersökningen som hade biologiska tillgångar (i detta fall växande skog) var 
SAAB som värderat dessa till verkligt värde vilket är tvingande enligt IAS 41. Tidigare värderade 
SAAB sina biologiska tillgångar enligt anskaffningsmetoden och vid omräkningen ökade värdet 
med 108 miljoner kronor. I det här enskilda fallet går det inte att dra några generella slutsatser mer 
än att de företag som innehar biologiska tillgångar och omvärderar dessa till verkligt värde kommer 
detta troligtvis att innebära ett ökat värde i tillgången.  
 
Vid både förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar värderas dessa tillgångar dels av 
oberoende värderingsmän samt interna värderingar. De flesta företag uppger att de använder sig av 
flera externa värderingsmän från olika företag. Som intressent till företag finns det dock svårigheter 
att få uppgifter om huruvida värderingsmännen är oberoende och dess kunskap inom det specifika 
området, då den informationen inte är tillgänglig .  
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Sammantaget har fastighetsföretagen valt att redovisa sina fastigheter till verkligt värde vilket har 
lett till en markant skillnad, då det tidigare tillämpade standardena RR inte tillät redovisning till 
verkligt värde. I fallet med de biologiska tillgångarna har förändringen varit markant då företagen är 
tvingade att redovisa till verkligt värde, mot tidigare redovisning till anskaffningsvärde. 

5.1.3 Finansiella instrument –IAS 39 
I undersökningen hade alla företagen finansiella instrument och alla värderade dessa till verkligt 
värde med undantag för två företag, (se ovanstående stycke under ”Sammanställning av studien”  
och ”Finansiella instrument – IAS 30”).  
 
Tidigare regelverk tillät inte värdering till verkligt värde av finansiella instrument så denna 
övergång har inneburit förändringar av hanteringen av dessa. I IAS 39 klassificerar företagen sina 
finansiella instrument i olika kategorier, klassificeringen beror på företagets avsikt med förvärvet. 
Företagsledningen beslutar om klassificeringen vid respektive förvärv. Det har inte framkommit i 
årsredovisningarna hur företagsledningen går tillväga vid dessa bedömningar. Detta kan utgöra en 
brist i jämförbarheten då olika företag kan klassificera likartade finansiella tillgångar på olika sätt. 
Konsekvensen blir att vissa värdeförändringar kommer att redovisa till verkligt värde via 
resultaträkningen och påverkar innevarande års resultat, och andra värdeförändringar redovisas som 
upplupet anskaffningsvärde via eget kapital och påverkar då inte innevarande års resultat. Efter att 
företagsledningen har klassificerat respektive finansiellt instrument skall denna klassificering 
kvarstå år från år men omklassificeringar är möjliga om företaget avsikt ändras. Detta kan i 
framtiden leda till att möjligheten finns att omklassificera efter behov från företagets sida.  
    
Det var 33 % av de undersökta företagen som uppgav positiv resultatpåverkan. Då de flesta av de 
finansiella instrumentens värdeförändring redovisas över resultaträkningen blir konsekvensen att 
företag med stort innehav kommer att uppvisa en större volatilitet. Det i sig kan vara ett problem för 
att det inte går att förutsäga denna fluktuation då det i perioder kan växla stort. Det borde vara i 
varje företags intresse att försöka begränsa denna variation. 
 
Värdering till verkligt värde sker genom att noterade marknadspriser på en aktiv marknad används. 
För finansiella tillgångar används den aktuella köpkursen och för finansiella skulder används den 
aktuella säljkursen på balansdagen. Om dessa inte är tillgängliga kan den senast noterade 
betalkursen användas. De finansiella tillgångarna som kan klassificeras efter denna metod skapar 
inga problem däremot finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv markand används 
surrogat för marknadspris t.ex. det aktuella priset för ett likvärdigt instrument. Vid en sådan 
värdering finns det risk för viss subjektivitet, om det inte går att värdera tillgången på ett tillförlitligt 
sätt skall den dock värderas till anskaffningsvärdet. Därav så kommer vissa finansiella instrument 
som skall vara värderade till verkligt värde ändå vara värderade till anskaffningsvärde och 
jämförbarheten i dessa fall minskar. Företagen använder metoder och gör antaganden som baseras 
på de marknadsförhållanden som råder på balansdagen, för att kunna värdera instrument till verkligt 
värde där det inte finns en aktiv marknad samt i vissa andra fall bedöms det verkliga värdet 
överensstämma med det redovisade värdet. Trots IAS 39 syfte att marknadsvärdet skall styra 
värderingen så måste avsteg göras från detta och företaget göra antaganden, vilket till viss del ökar 
den enskilda bedömningen företaget gör.      
 
IAS 39 har sammanfattningsvis inneburit en varierande grad av påverkan på företagens finansiella 
instrument och dess resultat beroende på hur de klassificerar sina finansiella instrument samt hur 
stort innehav företaget har av de olika kategorierna av finansiella instrument. De företag som sedan 
tidigare tillämpar ÅRKL har den nya standarden inte inneburit någon skillnad då de redan redovisar 
enligt verkligt värde. IAS 39 är den standard som har påverkat resultatet i högst grad avseende 
konverteringen till verkligt värde, då en betydande del av företagen har uppgett en positiv påverkan 
på resultatet. Det finns en risk att på de punkter klassificeringen inte är specifik och företagen själva 
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kan välja hur dessa instrument klassificeras har de möjlighet att inte värdera till verkligt värde. På 
så sätt kan ett företag med ” rätt”  typ av finansiella instrument undkomma värdering till verkligt 
värde och påverkan av IAS 39 blir i det fallet mindre. 

5.2 Övriga iakttagelser 
Det är inget företag som uppger några speciella problem med konverteringen till IFRS/IAS, men 
åtskilliga av dem uppger i sin förvaltningsberättelse att det ändå har haft en påverkan. Det måste 
ändock tokas som att det har varit en stor omställning för företagen. I och med detta har säkert 
inneburit stora utbildningsinsatser både internt på företagen samt hos deras externa 
ekonomikonsulter. Några specifika kostnader för konverteringen till de nya 
redovisningsstandarderna har inte omnämnts men det är tämligen uppenbart att kostnaden för att ta 
fram årets redovisning har ökat i jämförelse med tidigare år, orsaker till detta kan vara anpassning 
av de interna redovisningssystemen samt ökade kostnader för att anlita ekonomikonsulter.  
 
Företagen kan i ett inledningsskede finna det ovant med värdering till verkligt värde då det har haft 
för vana att tillämpa försiktighetsprincipen. I framtiden kan det tänkas att intresset för värdering till 
verkligt värde ökar, där det finns möjlighet att välja. En förutsättning för att företagen ska finna det 
värdefullt att ta fram verkligt värde är att inte kostnaden överstiger nyttan med informationen samt 
att informationen måste efterfrågas av aktieägare och intressenter. 
 
Syftet med IFRS/IAS är att förmå företagen att ta fram den informationen som aktiemarknaden 
behöver. I undersökningen har det framkommit att informationen i årsredovisningarna är 
omfattande och säkerligen kommer den att utvecklas ytterligare i takt med att tillämpningen 
fortskrider.   

5.2.1 Analys till undantagen i IFRS 1 
Undantagen i IFRS 1 är framtagna för att underlätta för företagen första gången de tillämpar IFRS 
/IAS. Då företagen själva väljer vilka undantag de vill tillämpa, kan det leda till att jämförbarheten 
minskar då olika företag tillämpar olika undantag. Resultatet kan ha påverkats av vilka undantag 
olika företag har valt att tillämpa men i vilken omfattning detta har skett går det inte att dra 
slutsatser om i denna undersökning. Det har inte heller framkommit i årsredovisningarna hur 
undantagen har påverkat resultatet eller varför företagen har valt de undantagen.     
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6. Slutsats 
Nedan sammanfattas slutsatserna från studien genom att besvara forskningsfrågorna samt studiens 
syfte. 
 
Vad har konverteringen från RR till IFRS/IAS inneburit avseende verkligt värde? 

• Värderingen av de materiella anläggningstillgångarna har förändrats i liten grad av 
konverteringen från RR till IFRS/IAS då endast 4% av företagen har redovisat sina 
rörelsefastigheter som är en av posterna i materiella anläggningstillgångarna till verkligt 
värde.  

• Värderingen av de immateriella tillgångarna har förändrats marginellt då inget företag hade 
valt att redovisa till verkligt värde. 

• För företag med innehav av förvaltningsfastigheter har konverteringen inneburit en 
förändring, alla företag hade valt värdering till verkligt värde.  

• Biologiska tillgångar där det till skillnad från tidigare (RR) är det numera tvingande med 
värdering till verkligt värde, hade värderats enligt IFRS/IAS i det förekommande fallet. 

• Vid värdering av de finansiella instrumenten har konverteringen förändrats i hög grad. 
Eftersom det tidigare regelverket ej tillät värdering till verkligt värde i motsats mot 
nuvarande IFRS/IAS där vissa finansiella instrument måste värderas till verkligt värde. 
Företag med stort innehav av finansiella instrument, som enligt klassificeringen skall 
redovisa dessa över resultaträkningen till verkligt värde, har haft en positiv resultatpåverkan. 

 
Hur har företagen redovisat detta i sina noter? 
Alla företag har upplyst i not om konsekvensen av införandet av IFRS/IAS. Däremot har 
omfattningen på dessa upplysningar varierat stort, från en liten notis till en mycket omfattande 
beskrivning. Företagen har varit tydliga med att beskriva hur de har värderat sina tillgångar. 
Eftersom det var första gången det nya regelverket tillämpades kommer säkerligen informationen 
att ytterligare förbättras i och med att företagen blir mer vana att tillämpa IFRS/IAS.     
 
Sammanfattande slutsats angående värdering till verkligt värde är att jämförbarheten mellan de 
noterade företagen i Sverige och internationellt ökar i och med tillämpningen av IFRS/IAS, då alla 
tillämpar samma standarder. Fördelen utöver att jämförbarheten ökar är att företagets ställning 
kommer att bättre följa marknadens fluktuationer. Nackdelen är att på grund av denna 
osäkerhetsfaktor i marknadens upp- och nergångar kan det orsaka ett mer volatilt resultat och 
värderingen till verkligt värde kan bli svårare att fastställa.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Nedan presenteras frågeställningar som uppkommit under arbetets gång och som därmed skulle 
vara intressant att fortsätta undersöka. 
 
Syftet med IFRS/IAS är att harmonisera den internationella redovisningen och öka jämförbarheten 
mellan företag i olika länder, dock finns det ett utrymme för företagets egna bedömningar och 
därmed ett inslag av subjektivitet. Hur har företagen i andra länder anpassat sig till IFRS/IAS? Har 
företagen gjort andra val där det finns valmöjligheter att värdera sina tillgångar och vad ger det för 
effekt på jämförbarheten mellan företag? Företagets egna bedömningar förekommer även inom 
klassificeringen av finansiella instrument, därför finns intresse att undersöka hur och varför 
företagen har klassificerat de finansiella instrumenten som de gjort och vilket utrymme det finns att 
vid senare tidpunkt göra omklassificeringar? Kostnaden för övergången till IFRS/IAS torde ha varit 
omfattande för både företagen och samhället i stort. Förbättras jämförbarheten tack vare den ökade 
informationen så att det uppväger kostnaden för övergången till IFRS/IAS? Har övergången till 
IFRS/IAS påverkat börskursen i någon form? 
 
I undersökningen framkom det att företag med innehav av förvaltningsfastigheter valt att värdera 
dessa till verkligt värde, då ingen gav upplysning om varför, vore det intressant att undersöka de 
bakomliggande orsakerna. Samt vilka fördelar och nackdelar som föreligger med den valda 
värderingsmetoden.    
 
Eftersom undersökningen visade att IAS 39 har haft störst påverkan på resultatet skulle en tänkbar 
ansats vara att studera denna standard mer ingående och att över tiden se om företagens resultat 
uppvisar en större volatilitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  37 

Källförteckning 
 
Tryckta källor : 
 
Artsberg, Kristina, Redovisningsteori policy- och praxis, 2005, Liber AB, Malmö 
  
Axelman, Lennart, Philps, Dan & Walquist, Ola, IFRS/IAS 2005 En jämförelse mellan International 
Accounting Standards och Redovisningrådets rekommendationer, 2003,  Printgraf, Stockholm 
 
Byström, Jan, Grundbok i statistik, 1978, Natur och Kultur, Stockholm 
 
Edenhammar, Hans, Nya Redovisningsprinciper- på väg mot IAS 2005, 2003, Stockholmsbörsen, 
Stockholm 
 
Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, 2003, Studentlitteratur, Lund 
 
FAR, Den nya redovisningslagstiftningen, 2005, FAR Förlag AB, Stockholm 
 
FAR, FARs samlingsvolym 2006, 2006, FAR Förlag AB, Stockholm 
 
FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2005, FAR Förlag AB, Stockholm   
 
Kylén Jan-Axel Att få svar, 2004, Bonnier Utbildning AB 
 
Lind, Douglas, William G Marchal, Samuel A Wathen, Statistical Techniques in Business & 
Economics, 2005,  The McGraw-Hill, New York  
 
Nobes, Christofer & Robert Parker, Comparative International Accounting, 2006, Pearson 
Education, London  
 
Saunders, Mark, Philip Lewis and Adrian Thornhill, Research Methods for Business Students, 2003, 
Prantice Hall Pearson Education, London 
 
Smith, Dag, Redovisningens språk, 2006, 3uppl, Lund, Studentlitteratur 
 
SOU 2003:71, Internationell redovisning i Svenska företag- Betänkande av IAS- utredning, 2003, 
Stockholm 
 
Rippe, Johan, ”Vägen mot IAS- skjut inte upp konverteringsprocessen!” , 2001, Balans 
  
Rundfeldt, Rolf, ”Redovisning av fastigheter hade högsta prioritet på extra IASC-möte” , 2000, 
Balans  
 
Wolk, Harry , James Dodd & Michael Tearney, Accounting theory: Conceptual Issues in a Political 
and Economic Environment, 2004, Thomson Learning: South-Western, Cincinnati, Ohio  
 
Årsredovisningar, 2005, publicerade av de 55 undersökta företagen: se bilaga 2 
 
 
 
 
 



  38 

Muntliga källor : 
 
Björklund, Anja, Auktoriserad revisor, Lindeberg Grant Thornton, Örebro, 2006-12-05 
 
Gustavsson, Agneta, Ekonomie doktor och Auktoriserad revisor, Örebro universitet,  
2006-11-15  
 
Elektroniska källor : 
 
Bokföringsnämndens hemsida: 
www.bfn.se 2006-11-10 
 
Finansinspektionens hemsida: 
www.fi.se 2006-11-10 
 
International Accounting Standards Boards hemsida: 
www.iasb.org 2006-11-13 
 
Redovisningsrådets hemsida: 
www.redovisninsradet.se 2006-11-10 
 
Stockholmsbörsens hemsida: 
www.omxgroup.com 2006-11-09 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  39 

Bilaga 1 - Antal företag i respektive bransch 
 
Sektor  Totalt antal andel av totalen antal årsredovisningar
   
 
Energi  5 0,018 1 
  
Material 14 0,051 3  
 
Industrivaror och tjänster 63 0,228 12 
 
Sällanköpsvaror och tjänster 38 0,138 8 
 
Dagligvaror 9 0,033 2 
 
Hälsovård 30 0,109 6 
 
Finans och fastighet 47 0,170 9 
 
Informationsteknik 66 0,239 13 
 
Telekomoperatörer 4 0,014 1 
 
Kraftförsörjning70 0 0 0 
 
Totalt 276 1,0 55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Inom sektorn kraftförsörjning fanns det inget företag på Stockholmsbörsen den 27 oktober 2006 då urvalet togs.   
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Bilaga 2 - Sammanställning av undersökningen av årsredovisningar  
Tabellen visar företagsnamnet, dess branschtillhörighet enligt Stockholmsbörsen, IAS 16 som avser 
materiella anläggningstillgångar, IAS 38 - immateriella anläggningstillgångar, IAS 40 
förvaltningsfastigheter, IAS 41 - biologiska tillgångar och IAS - 39 som avser finansiella 
instrument. Siffran i tabellen visar vilket nummer noten har i respektive företags årsredovisning 
(referensinformation). Blå siffror visar att tillgången är värderad till anskaffningsvärde medan röd 
siffra och kursiv stil visar att tillgången är värderad till verkligt värde.  
 
Namn Bransch IAS 16 IAS 38 IAS 40 IAS41 IAS 39 

  
Materiella 

anläggnings- Immateriella Förvaltnings- Biologiska  Finansiella 

  tillgångar tillgångar fastigheter tillgångar instrument 

Vostok Nafta, Inv Ltd  Energi 9 x x x 10,12 
SSAB Svenskt Stål AB  Material 7 6 x x 8 
Billerud AB Material 11 x x x 14-15 
Rörvik Timber AB  Material 13-16 12 x x 17-19 
ABB Ltd Industri Redovisar  enligt SFAS    
Atlas Copco AB  Industri 13 12 x x 14,15 
NCC AB  Industri 22 21 23 x 25,28 
SAAB Group  Industri  16 15 19 18 20,24,26 
Securitas AB  Industri 19 16-18 x x 20 
Trelleborg AB  Industri  14 15 x x 17 
Fagerhult, AB Industri 11 10 x x 12 
Munters AB Industri 11 12,13 x x 14,15 
Pergo AB Industri 12 13 x x 14-15 
SWECO AB  Industri 20-21 19 x x 23 
HL Display AB  Industri 16 15 x x 21 
Westergyllen, AB  Industri 22-25 18-20 x x 27-29,48 
Hennes & Mauritz AB, H & M  Sällanköpsvaror  9 9 x x 10 
Electrolux, AB  Sällanköpsvaror  1 1 x x x 
Autoliv Inc. SDB Sällanköpsvaror  8 9 x x 3 
Ballingslöv International AB Sällanköpsvaror 20-24 16-19 x x 2 
Bilia AB  Sällanköpsvaror 16 15,35 x x 18,20,33 
SkiStar AB  Sällanköpsvaror 16-18 13-15 x x 20,21 
BRIO AB  Sällanköpsvaror 12 11 x x 6,28 
Elanders AB  Sällanköpsvaror  11 10 x x 14 
Axfood AB Dagligvaror 18 17 x x 28 
Cloetta Fazer AB  Dagligvaror 17 16 x x 19 
AstraZeneca PLC Hälsovård 7 8 x x 15 
Active Biotech AB Hälsovård 9 x x x 20 
Feelgood Svenska AB Hälsovård 17-19 14-16 x x 22 
Medivir A  Hälsovård 15 14 x x 17 
Vitrolife AB Hälsovård 14 13 x x 16-17 
Biolin AB Hälsovård 14 13 x x 16-18 
Investor AB  Finans/fastighet 13   14 12 x x 15 
JM AB Finans/fastighet 13 12 x x 14,16 
Hufvudstaden AB  Finans/fastighet 20 x 19 X 21,22 
Avanza AB Finans/fastighet 18 17 x x 27 
Nordnet AB  Finans/fastighet 25 24 x x 21 
Wallenstam Byggnads AB.  Finans/fastighet 18 19 16 17 x 20 
Geveko, AB  Finans/fastighet 15 14 x x 1,16,18 
NeoNet AB Finans/fastighet 15 13 x x 12 
SalusAnsvar AB  Finans/fastighet 12 11 x x 13 
Ericsson Info.teknik 12,27,28 11 x x 13 
Addtech AB  Info.teknik 13 12 x x 15 
Micronic Laser Systems AB Info.teknik 15 16 x x 31 
PartnerTech AB Info.teknik 18 17 x x 19, 20 
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Namn Bransch IAS 16 IAS 38 IAS 40 IAS41 IAS 39 

  
Materiella 

anläggnings- Immateriella Förvaltnings- Biologiska  Finansiella 

  tillgångar tillgångar fastigheter tillgångar Instrument 

AddNode AB  Info.teknik 17-18 16 x x 21 
Boss Media AB Info.teknik 16 15 x x 17 
Cybercom Group Europe AB Info.teknik 11 10 x x 12 
DORO AB Info.teknik 17 16 x x 18,37 
Jeeves Information Systems AB Info.teknik 13 9-12 x x 16 
Mandator AB Info.teknik 19 18 x x 20 
NOVOTEK AB  Info.teknik 12 11 x x 13,15 
Protect data Info.teknik 13 14-16 x x 11,17,20 
Sigma AB  Info.teknik 14 15-16 x x 18-19 
TeliaSonera AB Teleoperatör 16,27 15 x x 17,22,27 
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Bilaga 3 - Undersökta företag presenterade med resultatpåverkan samt tillämpade undantag 
Tabellen visar företagsnamnet, dess branschtillhörighet enligt Stockholmsbörsen. Resultatpåverkan 
i kolumn tre har tagits fram genom upplysning från den obligatoriska noten om konverteringen till 
IFRS/IAS, där även undantagen som presenteras i kolumn fyra finns att läsa. I kolumn fem finns 
information om vilka standarder som företagen uppgett har påverkat årets resultat (2005).     
 
  Resultat   Orsak till resultat- 
Namn Bransch Påverkan i % *Undantag IFRS 1 Påverkan 
Vostok Nafta, Inv Ltd Energi Framgår ej x X 
SSAB Svenskt Stål AB Material 1,6 1,2,3 IFRS 3 
Billerud AB Material -1 3 IFRS 3/IAS 16 
Rörvik Timber AB Material Framgår ej 0 X 
ABB Ltd Industri Tillämpar  SFAS standarder och ej IFRS/IAS 
Atlas Copco AB  Industri 9,8 1,3 IFRS 3/IAS 39/IFRS 5 
NCC AB Industri 2 2,3 IFRS 3 /IAS 40 
SAAB group ndustri  13,3  IFRS 3/ IAS 39/16/41  
Securitas AB Industri 72 1 IFRS 3/IAS 39 
Trelleborg AB Industri  38,9 3 IFRS 3 34% / IAS 39 4% 
Fagerhult, AB Industri 0 1,3 X 
Munters AB Industri 20 1 IFRS 3/IAS 32 o 39 
Pergo AB Industri -1 3 Min intresse 
SWECO AB Industri 16 1 IFRS 3 
HL Display AB Industri 2,9 1,2,3 IFRS 3/IAS 17/IFRS 5 
Westergyllen, AB Industri 15 1 IFRS 3/IAS 39 
Hennes & Mauritz AB Sällanköpsvaror  2,4 1,2 IAS 39 
Electrolux, AB Sällanköpsvaror  3,5 3 IFRS 3/IAS 39 
Autoliv Inc. SDB Sällanköpsvaror  Framgår ej    
Ballingslöv Int.  AB Sällanköpsvaror 29 1,2 IFRS 3/IAS 19/IAS 39  
Bilia AB Sällanköpsvaror -2 1,3 IAS 18/IFRS 3 
SkiStar AB Sällanköpsvaror 6,9 3 IFRS 3/IAS16 
BRIO AB Sällanköpsvaror 7,5 1,3 IFRS 3 
Elanders AB Sällanköpsvaror 46,6 3 IFRS 3/IAS /IAS 19/IAS 39 
Axfood AB Dagligvaror 18,4  IFRS 3/IAS17/IAS 27/IAS 31/IFRS 5
Cloetta Fazer AB Dagligvaror 6,8 3 IFRS 3 
AstraZeneca PLC Hälsovård 24,2 x IFRS 3/IAS 39 
Active Biotech AB Hälsovård 1,4 3 X 
Feelgood Svenska AB Hälsovård 4956 1 IFRS 3 
Medivir AB  Hälsovård -0,8 x X 
Vitrolife AB Hälsovård 6,1 1,3 IFRS 3 
Biolin AB Hälsovård Framgår ej 1 IFRS 3/ IAS 28/IFRS 2  
Investor AB Finans/fastighet 18,6 1,2  IAS 16, 38, 39 / not 14 rörl ftg 
JM AB Finans/fastighet 26,1 1 IAS 11/IFRS 3/ ftg är om.til 
Hufvudstaden AB Finans/fastighet 16,2 3 IAS 40 
Avanza AB Finans/fastighet 13,6 0 IFRS 3 
Nordnet AB Finans/fastighet 8,5 1 IFRS 3 
Wallenstam Byg. AB Finans/fastighet 51.4 3 IAS 16, 39,40/not 18 rörl ftg  
Geveko, AB  Finans/fastighet -14,1 1, 2, 3 IFRS 3 
NeoNet AB Finans/fastighet 39,4 0 IFRS 3 
SalusAnsvar AB  Finans/fastighet 0 0 IAS 39 
Ericsson Info.teknik -6 1 IAS 38/IAS 39 
Addtech AB  Info.teknik 6,3 Tillämpar ej IFRS/brutet räkenskapsår, IAS 3/IAS16 
Micronic Laser Sys. AB Info.teknik Framgår ej 3 IAS 16 /IAS 39 
PartnerTech AB Info.teknik 23,1 3 IFRS 3 / IAS 38 
AddNode AB Info.teknik 45 3 IFRS 3 
Boss Media AB Info.teknik 0 2,3 X 
Cybercom Europe AB Info.teknik 158 3 IFRS 3 
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  Resultat   Orsak till resultat- 
Namn Bransch Påverkan Undantag Påverkan 
DORO AB Info.teknik 8 x IFRS 3 
Jeeves Info. Syst. AB Info.teknik Framgår ej 1 IFRS 3 
Mandator AB Info.teknik 154,3 1,2, 3 IFRS 3 
NOVOTEK AB Info.teknik 22,4 1,3 IFRS 3 
Protect data Info.teknik 0,5 1 IFRS 3/ IAS 39 
Sigma AB Info.teknik 283 1,2 IFRS 3 
TeliaSonera AB Teleoperatör Framgår ej (pga US GAAP) X 

 
*  Undantag        
(IFRS 1) företagsförvärv som skett före tidpunkten för upprättande av öppningsbalansen 
omräkans ej  1 
(IFRS 1) Ack. omräkningsdifferenser för all utlandsverksamhet bedöms uppgå till noll vid tidpunkten 
för övergången 2 
(IFRS 1) Har valt att inte tillämpa IAS 32 och IAS 39 avseende finansiella instrument vid omräkningen 
av 2004. 3 
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Bilaga 4 - Diskussionsunderlag vid intervju 2006-12-05 
Angående intresse av att värdera till verkligt värde (IAS 16, IAS 38): 
 

• Vilka är skälen att till att använda anskaffningsvärde istället för verkligt värde? Vad beror 
valet på mellan dessa, avseende främst materiella anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar? 

 
• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med verkligt värde kontra anskaffningsvärde 

ur företagets synvinkel? Bransch variation? 
 

• Varför ej intresse av att upplysa om verkligt värde i not (ex rörelsefastighet)?  
 
Angående Förvaltningsfastigheter och Biologiska tillgångar (IAS 40, IAS 41): 
 

• Hur går en värdering till, per tillgångsslag, oberoende fackman?  
 

• Finns det risker med tillämpningen (avsteg i vissa fall från försiktighetsprincipen)? 
 
Angående Finansiella instrument (IAS 39): 
 

• Hur stor valfrihet har företagen att klassificera sina finansiella tillgångar? 
 
• Vem granskar/bestämmer om företagens klassificering är ok? 

 
• Skulle ett företag kunna ”komma undan” genom att styra klassificeringen och slippa värdera 

till verkligt värde?  
 
Angående debatten om införandet av IFRS/IAS: 
 

• Hur har diskussionen varit inom er bransch angående införandet av det nya internationella 
regelverket? 

 
• Hur ser du på framtiden vad gäller de nya internationella reglerna (IFRS/IAS)?  

 
• Kommer onoterade bolag bli tvingade att tillämpa de internationella regelverket IFRS/IAS i 

framtiden?  
 
 
 


