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Förord 
Vi vill med dessa förord passa på och tacka några personer som varit till stor hjälp vid genom-
förandet av denna uppsats. 
 
Ett stort tack till våra respondenter för att de har tagit sig tid till detta, delat med sig av sina 
kunskaper samt tillhandahållit värdefull information.  
 
Vi vill också tacka Berit Hjort, bibliotekarie vid Karlstads universitet, för all hjälp vi fått i 
samband med uppsatsskrivandet. 
 

 
 

Karlstads universitet den 28 Mars 2008 
 
 
 
 

___________________                     ___________________               ___________________ 
Desirée Bengtsson                                Ellinor Hedman                         Madelene Sundqvist

 



Sammanfattning 
Börsnoterade europeiska företag ska från och med 1 januari 2005 tillämpa de internationella 
redovisningsstandarder som antagits av EU. Standarderna benämns International Accounting 
Reporting Standard, IAS och International Financial Reporting Standard, IFRS. Dessa stan-
darder ska tillämpas vid företagens koncernredovisning, medan nationell lagstiftning gäller 
för resterande finansiella rapporter.  
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka svårigheter som kan finnas med att redovisa 
enligt IAS/IFRS. Till vår hjälp för att få fram information om detta har vi använt oss av det 
svenska dotterbolaget till den multinationella läkemedelskoncernen AstraZeneca, Rådet för 
finansiell rapportering samt en revisor på Ernst & Young.  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod och gjorde fyra intervjuer för att få så ingå-
ende information som möjligt. Vid intervjuerna användes öppna frågor för att få en tydlig be-
skrivning av svårigheterna.  
 
Teoriavsnittet inleds med ett avsnitt om svårigheter som kan uppkomma vid implemente-
ringen och användningen av IAS/IFRS. Därefter beskrivs redovisningen i Sverige. Sedan 
följer en bakgrund till de internationella redovisningsstandarderna, vilka kriterier som gäller 
när dessa ska upprättas, samt information om den svenska normgivningen. Avslutningsvis be-
skrivs i teoriavsnittet de standarder där de flesta svårigheterna har framkommit.  
 
Empirin består av de intervjuer som genomförts. Varje intervju inleds med en kort presenta-
tion av respondenten och dennes arbetsplats. Informationen som framkommer i empirin leder 
sedan till analysen. Där sammanförs empirin med tidigare beskriven teori. 
 
Vi kom fram till att det finns flera svårigheter med att redovisa enligt IAS/IFRS. Många svå-
righeter rör värdering i olika former samt att svensk normgivning inte alltid följer det interna-
tionella regelverket, vilket orsakar dubbel redovisning. Det framkom även att IAS/IFRS upp-
levs som ett komplext regelverk med i många fall alltför detaljrika informationskrav.

 



Förkortningsordlista 
 
BFN - Bokföringsnämnden 
 
UK GAAP - Generally Accepted Accounting Principles (i Storbritannien) 
 
US GAAP - Generally Accepted Accounting Principles (i USA) 
 
IAS - International Accounting Standards 
 
IASB - International Accounting Standards Board 
 
IASC - International Accounting Standards Committee 
 
IFRIC - International Financial Reporting Interpretations Committee 
 
IFRS - International Financial Reporting Standards 
 
PUCM - Projected Unit Credit Method 
 
RFR - Rådet för finansiell rapportering 
 
RR - Redovisningsrådet 
 
SIC - Standard Interpretation Committee 
 
ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden som ska ge en insyn i uppsatsens ämne och därefter 
följer problemområdet. Kapitlet avslutas med att beskriva uppsatsens syfte och avgräns-
ningar. 

1.1 Bakgrund 
I juli 2002 antog EU-rådet och Europaparlamentet IAS-förordningen. Den innebär att börs-
noterade företag inom EU från och med 1 januari 2005 i sina koncernredovisningar ska redo-
visa enligt antagna internationella redovisningsstandarder, det vill säga International 
Accounting Standards, IAS och International Financial Reporting Standards, IFRS. Syftet 
med detta är att redovisningen ska bli internationellt jämförbar och ge en rättvisande bild av 
företagens resultat och ställning oavsett vilket land de är verksamma i. Det som ligger till 
grund för detta är att redovisningar från olika länder kan se relativt lika ut, men ändå innehålla 
skillnader. Det kan förklaras av sociala, ekonomiska och rättsliga skillnader och det är dessa 
som ligger till grund för nationella krav på redovisningen (Westermark 2005). En annan 
effekt som eftersträvas är att göra EU:s kapitalmarknader mer attraktiva för investerare 
utanför Europa (IAS-utredningen 2003). 
 

1.2 Problemområde 
Införandet av gemensamma redovisningsregler inom EU har inte bara medfört fördelar för 
företagen utan har även inneburit svårigheter. Redovisning enligt nya standarder är resurskrä-
vande för företagen, att lära sig ett nytt regelverk är både kostsamt och tidskrävande. 
Företagen i Sverige har nu upprättat den tredje koncernredovisningen enligt det nya 
regelverket, men enligt Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski (2006) kan det fortfarande 
finnas svårigheter med redovisningen och tolkningen av vissa av dessa standarder. 
Regelverket kanske är lätt att följa i teorin, men svårare att överföra i praktiken.  
 

1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva vilka svårigheter det finns, drygt tre år efter införandet av IAS/IFRS, 
med att redovisa enligt regelverket. 
 

1.4 Avgränsningar 
I vår uppsats kommer vi att koncentrera oss på ett multinationellt företag, en revisor och 
Rådet för finansiell rapportering, RFR. Vi kommer att avgränsa oss till de standarder som 
våra respondenter anser sig ha svårast att redovisa enligt.  
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2. Metod 
Metodkapitlet beskriver vårt val av undersökningsmetoder och tillvägagångssätt för 
insamling av data. Vi redogör även kort för hur intervjuerna genomfördes. 
 

2.1 Kvalitativ metod 
När det talas om olika metoder handlar det främst om hur data samlas in och bearbetas. 
Genom olika typer av datainsamling kan vi skapa en djupare förståelse för det problem vi 
studerar. Detta är det centrala i den kvalitativa metoden. Matematik och statistik används i 
liten utsträckning i den kvalitativa metoden. Data samlas istället in i form av ord, antingen 
nedtecknade i anteckningar eller inspelade på bandspelare (Andersen 1998, Jacobsen & 
Sandin 2002). 
 
En nackdel med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande. Intervjuer tar ofta lång 
tid vilket gör att de som intervjuar ofta får nöja sig med få respondenter. Det kan resultera i 
problem med representativiteten hos dem vi intervjuar. 
 
Vi har valt den kvalitativa metoden då den passar bäst till vårt syfte att undersöka vilka svå-
righeter det finns med att redovisa enligt IAS/IFRS. 
                                                                                                                                                                               

2.2 Primärdata 
Som tidigare nämnts finns olika typer av tekniker för insamling av data. Används en viss typ 
av teknik fås en viss typ av data, och genom att använda en annan teknik fås en annan typ av 
data (Halvorsen & Andersson 1992). Primärdata är information som samlas in direkt från 
personer eller grupper av personer. Forskaren går direkt till den primära informationskällan 
och upplysningarna samlas in för första gången. Metoder för att få in primärdata är bland 
annat intervju, observation eller frågeformulär.  
 
Vår uppsats bygger på primärdata. De primärdata vi använt oss av, och som ligger till grund 
för vår empiri och analys, kommer ifrån de intervjuer som genomförts.  
 

2.3 Intervju 
Den individuella intervjun kännetecknas av att båda parter samtalar som i en vanlig dialog. 
Materialet som samlas in är i form av ord, meningar och berättelser, som antingen kommer 
från en telefonintervju eller ett personligt möte. Individuella besöksintervjuer är tidskrävande, 
därför lämpar sig intervjun bäst när relativt få enheter undersöks. Användningen av en 
intervju är bra i de fall då den som intervjuar är intresserad av vad den enskilde individen 
säger samt dennes uppfattningar och synpunkter. Det är också en bra metod att använda när 
det är intressant att få fram vilka områden den enskilde individen särskilt tolkar och betonar. 
Nackdelar med intervjuer kan vara att de är tidskrävande och ger stora datamängder (Jacobsen 
& Sandin 2002).    
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2.4 Tillvägagångssätt 
Vi är medvetna om att det finns många olika metoder att använda sig av vid uppsatsskrivande. 
Anledningen till att vi valde intervju som metod var att vi ville kunna få detaljerade svar på 
våra frågor av någon som vi vet har kunskap i ämnet. Det är då lättare att ställa motfrågor och 
på så sätt kunna skapa klarhet i ämnet på en gång. Under en intervju ansikte mot ansikte är det 
också lättare att se hur den vi intervjuar tolkar och förstår de frågor vi ställer och på så sätt 
kan vi få ett svar som vi har nytta av och kan analysera på ett bra sätt. Med anledning av att 
intervjuer ansikte mot ansikte trots allt är tidskrävande har vi även genomfört tre telefoninter-
vjuer. 
 
Genomförandet av den första intervjun skedde hos AstraZeneca i Södertälje, där vi alla 
deltog. Intervjun tog cirka 1,5 timme och vi hade då skickat frågor i förväg till vår respondent 
så att denne kunde förbereda sig. Frågorna var öppna och användes för att strukturera upp 
intervjun. Under intervjun användes en bandspelare för att vi sedan skulle kunna transkribera 
materialet. Detta för att få ut så mycket av intervjun som möjligt. Risken är annars stor att 
informationen kan tolkas på fel sätt eller att synpunkter glöms bort. De telefonintervjuer som 
genomfördes med RFR och Ernst & Young var på cirka 15 minuter vardera. Vid samtliga tre 
tillfällen användes högtalartelefon för att anteckningar samt ljudupptagning skulle kunna 
genomföras av de två av oss som ej deltog aktivt under intervjun. Samma underlag med frågor 
användes vid telefonintervjuerna för att få en bra struktur och en möjlighet till jämförbara 
svar.  
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3. Teori
Detta avsnitt behandlar de olika teorier och ramverk som ingår i de områden uppsatsen 
innefattar, vilket underlättar läsarens förståelse för analysen och slutsatsen.
 

3.1 Svårigheter med ett nytt regelverk 
Vid en undersökning av Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski (2006) antydde 112 företag att 
de tyckte att IAS/IFRS-processen var kostsam, komplex och betungande. Ju mer omfattande 
försöket till konverteringen inom dessa företag var, desto fler respondenter tyckte att det fanns 
både fördelar och nackdelar i form av kostnader vid övergången. Vissa företag fortsatte efter 
införandet av IAS/IFRS att redovisa parallellt enligt två redovisningssystem, både enligt deras 
gamla redovisningssystem och enligt det nya IAS/IFRS-regelverket. Även detta tyckte 
företagen var kostsamt. Många av företagen i Sellhorn & Gornik-Tomaszewskis (2006) 
undersökning tvingades att fortsätta rapportera enligt nationella regler och normer, som 
resulterade i kostsam, parallell och dubbel redovisning. Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 
(2006) skriver att länder utan ett etablerat redovisningssystem gör sannolikt mindre motstånd 
till att införa IAS/IFRS än länder där generationer av redovisare, revisorer och investerare har 
investerat betydande humankapital i deras nationella regler och normer och är motvilliga att 
överge sitt gamla redovisningssystem.  
 
Företagen i Jermakowicz & Gornik-Tomaszewskis (2006) undersökning var eniga om att 
svårigheterna vid implementeringen av IAS/IFRS är den komplexa karaktären hos dessa stan-
darder. Vid samma undersökning svarade en majoritet av företagen vid 
konverteringsprocessen till IAS/IFRS att de inte skulle införa IAS/IFRS om det inte krävdes 
enligt lag. Sellhorn & Gornik-Tomaszewskis (2006) argumenterar för att full implementering 
av IAS/IFRS kan påverka ett lands rykte som ett modernt, organiserat och välreglerat ställe att 
göra affärer på. Ett nyckelproblem i konverteringen till IAS/IFRS är även användningen av 
marknadsvärde som den primära grunden vid värdering av tillgångar.  
 
Respondenterna i Jermakowicz & Gornik-Tomaszewskis (2006) undersökning var eniga om 
att lämplig utbildning och kunskap är viktigt vid implementeringen av IAS/IFRS. Det behövs 
ett utbildningsprogram för personal inom företaget när de ska införa ett nytt redovisnings-
system. Den här utbildningen måste vara pågående eftersom IAS/IFRS kan uppdateras och 
förändras. Konsekvenserna av att implementera IAS/IFRS kommer utan tvivel att betyda mer 
än enkla förändringar i redovisningsregler hos de berörda företagen (Eichhorst, Steen, van der 
Tas, & Smits, 2002).   
 

3.2 Redovisningen i Sverige 
För redovisning i Sverige idag finns lagstiftningen i årsredovisningslagen, vilken gäller för 
alla fysiska och juridiska personer som måste avsluta bokföringen med en sorts bokslut. Den 
nya bokföringslagen från 1999 är också användbar på i princip alla juridiska och fysiska 
personer som bedriver näringsverksamhet (Artsberg 2005). Bokföringslagen och årsredovis-
ningslagen är båda ramlagar, vilket innebär att inom de ramar som lagen föreskriver ska dessa 
kompletteras med annan normgivning. Denna normgivning kommer till uttryck genom 
bestämmelser om att den bokföringsskyldige ska beakta god redovisningssed. Utöver lagar 
och föreskrifter är god redovisningssed de normer som grundas på rekommendationer från 
framförallt Bokföringsnämnden, BFN, Finansinspektionen och Redovisningsrådet, RR (IAS-
utredningen 2003). I april 2007 övertog dock Rådet för finansiell rapportering, RFR ansvaret 
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för normgivningen för noterade bolag från RR som då lades ned. RR utarbetade rekommen-
dationer RR 1-RR 29 som i första hand riktade sig till noterade bolag. RFR har nu till uppgift 
att uppdatera vissa av dessa rekommendationer och uttalanden som endast rör koncernredo-
visning. För att förtydliga normgivningsansvaret byter också nya rekommendationer namn 
från RR till RFR och följs även av en ny nummerserie (Rådet för finansiell rapportering 2007; 
Bokföringsnämnden 2007). 
 
Redovisning följer handel och kapital, vilket gör att ett land som Sverige, som är beroende av 
internationell handel och kapitalförsörjning blir starkt påverkat av internationell utveckling 
(Artsberg 2005). När Sverige blev medlemmar i EU 1995 blev vi tvungna att anpassa den 
svenska lagstiftningen till europarätten. 
 

3.3 IAS/ IFRS och svensk normgivning 
International Accounting Standards Board, 1 IASB, är en internationell privat organisation 
som arbetar för en internationell harmonisering av världens redovisning (Westermark 2005). 
IASB:s redovisningsstandarder tillämpas i stora delar av världen och år 2002 togs ett beslut i 
Europaparlamentet om ett samarbete mellan IASB och EU (Artsberg 2005, IAS-utredningen 
2003). Detta resulterade i att kommissionen tog fram ett regelverk som bygger på IASB:s 
normer. Innebörden i detta regelverk är att alla noterade europeiska företag från och med 1 
januari 2005 ska använda sig av de internationella redovisningsstandarder som antagits för 
användning inom EU. Dessa standarder gäller för företagens koncernredovisningar eftersom 
de syftar till att tillgodose det internationella näringslivets behov (Artsberg 2005, Westermark 
2005). De standarder som ges ut av IASB kallas för International Financial Reporting 
Standards, IFRS och de standarder som gavs ut av IASC kallas för International Accounting 
Standards, IAS (IAS-utredningen 2003). Inom IASB finns även en tolkningskommitté 
International Financial Reporting Interpretations Commitee,2 IFRIC som ger ut tolkningar av 
IFRS standarderna.  
 
Noterade företag i Sverige har på ett sätt tidigt kommit att tillämpa IAS/IFRS. Detta beror på 
att dåvarande RR:s rekommendationer i stort sett baserats på IAS/IFRS och ofta var direkta 
översättningar av dessa (Sundgren et al. 2007). IAS/IFRS ska som nämnts tidigare tillämpas i 
noterade företags koncernredovisning. För andra redovisningshandlingar gäller ÅRL, BFN 
och RFR:s rekommendationer. Därför kan det förekomma att företag måste dubbelredovisa 
vissa poster. Detta uppstår på grund av att RR 1-RR 29 inte längre uppdateras i samma takt 
som IAS/IFRS. BFN har ansvar för normgivning för onoterade företag och RR 1- RR 29 
fyller därför ett syfte inom ramen för BFN:s normgivning. De har dock inte för avsikt att 
ändra i rekommendationerna utan kommer att överväga vilka åtgärder som är lämpliga om 
rekommendationernas betydelser förloras genom lagändringar. Rekommendationerna har inte 
uppdaterats med alla lagändringar sedan 1 januari 2005 men lagen ska självklart följas även 
om rekommendationerna anger något annat (Bokföringsnämnden 2007). 
 
Syftet med IASB är att årsredovisningar ska kunna ge en internationell jämförbar bild av 
företagets resultat och ställning oavsett om det är ett europeiskt företag eller ett företag utan-
för Europa. Detta underlättar också för företag om de vill etablera sig och förvärva kapital på 
marknader utanför Europa. Många svenska företag verkar idag på en global marknad vilket 
gör att Sverige måste följa den internationella utvecklingen. Redovisningshandlingar från 

                                                 
1 IASB tidigare IASC bytte namn 2001 i samband med att man omorganiserade sig.  
2 Tolkningar av IAS-standarderna i det tidigare IASC kallas Standard Interpretation Committee, SIC. 
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företag i olika länder kan då jämföras bättre och svenska företag ges samma konkurrens-
möjligheter som företag från andra länder.  
 

3.4 IASB:s ramverk 
Det tidigare IASC gav 1989 ut ett ramverk, Framework for the Preparation and Presentation 
of Financial Statements, som sedan tagits över av IASB. Syftet med detta ramverk var att 
vägleda IASC:s styrelse i sitt arbete och att leda en utveckling mot en harmonisering av redo-
visningsregler, men det möjliggör även en reducering av antalet redovisningsprinciper som 
tillåts i IAS/IFRS (Fagerström & Lundh 2005).   
 

De grundläggande delarna i ramverket är:  
• Syftet med den finansiella rapporten  

En fullständig finansiell rapport består enligt IASC:s ram (sedermera IASB:s ram) av 
en balansräkning, en resultaträkning, en finansieringsanalys samt kompletterande 
information i form av noter och övriga redogörelser och tillägg (Sundgren et al. 2007). 
Syftet är att tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning, resultat 
samt förändringar. Denna information används av olika intressenter3 som underlag för 
beslut i ekonomiska frågor (Westermark 2005). 

 
• Den kvalitativa karaktären av finansiell information 

Det är de kvalitativa egenskaperna i den finansiella rapporten som gör informationen 
användbar. De viktigaste egenskaperna är: Begriplighet, en finansiell rapport ska vara 
lättbegriplig för användaren. Relevans/Giltighet, innehållet i rapporten ska vara 
relevant för användaren och det är därför viktigt att rapportering inte sker för sent. 
Tillförlitlighet, informationen om transaktioner och andra händelser måste anges på ett 
korrekt sätt för att vara tillförlitlig. Informationen får exempelvis inte vara vinklad, 
utan den ska vara neutral. Endast de transaktioner och händelser ska tas med som givit 
upphov till de tillgångar, skulder och eget kapital som tas med i balansräkningen på 
balansdagen. Hänsyn ska även tas till den osäkerhet som kan förekomma i vissa 
händelser och omständigheter. Jämförbarhet, den finansiella ställningen ska kunna 
jämföras över tid så att användaren kan bilda sig en uppfattning om företagets eko-
nomiska utveckling. Jämförelse skall även kunna göras med andra företag (Fagerström 
& Lundh 2005). 

 
• Huvudgrupperna i den finansiella rapporten 

Dessa huvudgrupper är tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader 
(Fagerström & Lundh 2005). En tillgång är en resurs som företaget har kontroll över 
och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden, som exem-
pelvis bankmedel, byggnader, rättigheter, goodwill med mera. Skulder är skyldigheter 
för företaget att fullgöra ekonomiska förpliktelser som medför ett utflöde av resurser 
från företaget. Detta kan exempelvis vara att betala en faktura. Eget kapital består av 
företagets nettotillgångar, som är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. 
Intäkter är de sammanlagda inkomsterna som hör till en viss tidsperiod och dessa upp-
kommer när en prestation har utförts. Kostnader uppstår när företaget förbrukar en 
resurs och detta medför en minskning av det ekonomiska värdet (Carlsson & Sundin 
2004, Fagerström & Lundh 2005).  

                                                 
3 Exempel på intressenter är nuvarande och potentiella investerare, anställda, långivare, leverantörer och andra 
kreditgivare, kunder, statliga myndigheter samt samhället i övrigt. 
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• Erkännande och mätbarhet i rapporten 

En post ska tas med i balans- eller resultaträkningen när: de ekonomiska fördelar som 
är förknippade med posten sannolikt kommer att tillföra eller lämna företaget i 
framtiden och/eller när postens kostnad eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Det finns ett antal olika värderingsmetoder i ramverket. Dessa används för att kunna 
fastställa till vilket belopp som en post ska redovisas i balans- och resultaträkningen. 
Den vanligaste metoden är anskaffningsvärdesmetoden. Denna metod innebär att till-
gången tas upp till sitt anskaffningsvärde, som är det värde som betalades vid anskaff-
ningstillfället. En annan metod är återanskaffningsvärdesmetoden där en fiktiv nyan-
skaffad likvärdig tillgångs värde används. Ytterligare en värderingsmetod är försälj-
ningsvärdet/marknadsvärdet, som är det värde en tillgång förväntas kunna säljas till 
om den skulle säljas idag. En fjärde metod är att värdera med hjälp av 
nuvärdesberäkning som innebär att värdet av framtida nettoinbetalningar diskonteras 
till idag, det vill säga nuvärde (Fagerström & Lundh 2005).  

 

3.5  IAS 16 Materiella anläggningstillgångar 
Syftet med denna princip är att ange hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas så att 
användare av finansiella rapporter kan ta del av information om ett företags investeringar i 
materiella anläggningstillgångar och eventuella förändringar i sådana investeringar 
(Westermark 2005). 
 
En materiell anläggningstillgång är en anläggningstillgång som har ett bestående värde för 
företaget och som även är synligt påvisbar. De är avsedda att utnyttjas stadigvarande4 i 
verksamheten eller för uthyrning (Carlsson & Sundin 2004, Lundén & Ohlsson 2003). I IAS 
16 definieras en materiell anläggningstillgång som en fysisk tillgång som innehas för produk-
tion eller distribution av varor eller tjänster och som förväntas användas under mer än ett 
räkenskapsår (Sundgren et al. 2007).  
 
I IAS 16 finns två olika metoder för fortlöpande värdering av anläggningstillgångar. Den 
första är anskaffningsvärdemetoden där värdet redovisas till anskaffningsvärde. Avdrag görs 
för avskrivningar enligt angiven avskrivningsplan som anpassats efter tillgångens nyttjande-
period. Den andra är omvärderingsmetoden som innebär att med jämna mellanrum (beroende 
på tillgångens karaktär) omvärderas tillgången till så kallat omvärderat belopp. Företaget 
bestämmer själv vilken metod som ska användas, men den ska vara konsekvent för respektive 
tillgångsslag. Oavsätt vilken metod företaget väljer att använda förutsätter IAS/IFRS att 
avskrivningar enligt plan görs (Sundgren et al. 2007).    
 
I vissa fall kan det finnas tydliga skillnader i sättet att uttrycka sig mellan den ursprungliga, 
officiella engelska versionen av IAS/IFRS och den svenska översättningen. Ett exempel på 
översättningsfel finns i IAS 16. Vid värdering av anläggningstillgångar tillämpas som nämnts 
ovan två olika metoder, anskaffningsvärdemetoden och omvärderingsmetoden. Problemet 
ligger i den sistnämnda, omvärderingsmetoden. Det finns relativt ingående regler i IAS 16 
kring hur redovisningen av dessa omvärderingar ska ske. Läses den svenska översättningen 
stämmer den inte överens med hur detta ska göras i enlighet med den engelska versionen. I 
detta fall beror det på en term som helt enkelt blivit fel översatt, vilket får stor betydelse för 

                                                 
4I svensk redovisningspraxis preciseras stadigvarande bruk som en tidsperiod längre än tre år (Sundgren et al. 
2007). 
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den svenska tolkningen. Det som den engelska versionen syftar på är nedskrivning, men i 
översättningen används ordet värdeminskning, vilket får en helt annan innebörd. Detta fel är 
självklart inte avsiktligt från översättarens sida, men det får stora konsekvenser för dem som 
tillämpar den svenska översättningen och frågan är vilken version som företagen ska följa.  
 
Detta är ett av de mest uppenbara exemplen av översättningsfel inom IAS/IFRS, men det 
finns fler. I vissa fall råder det oklarhet i meningarna, men det förekommer även redovis-
ningstekniska oklarheter. Det är av yttersta vikt att komma till rätta med detta problem, då det 
förekommer inom fler ämnesområden samtidigt som nya principer ständigt ges ut av EU. Det 
som behövs är ett klarläggande om vad det är som gäller när situationer som denna uppstår 
(Sundgren & Nilsson 2006, Sundgren et al. 2007).
 
Det som skiljer IAS 16 från den svenska motsvarigheten RR 12 är följande: 

• IAS 16 tillämpas inte på redovisning av skog och andra liknande tillgångar då dessa 
kräver marknadsvärdering. RR 12 inkluderar dessa tillgångar och därmed ska de 
värderas till anskaffningsvärdet och eventuellt upp- eller nedskrivas.  

• IAS 16 tillåter inte progressiva avskrivningar till skillnad från RR 12. 
• IAS 16 hänvisar till IAS 21 när det gäller fastställandet av anskaffningsvärdet vid 

inköp som sker i länder där valutan kraftigt minskar i värde och det inte finns några 
möjligheter till att valutasäkra. Valutakursförlusten får här räknas in i tillgångens 
anskaffningsvärde. Någon motsvarighet till detta finns inte i RR 12 (Fagerström & 
Lundh 2005).  

 

3.6 IAS 19 Ersättning till anställda  
Syftet med denna standard är att ange hur ersättningar till anställda ska redovisas och hur 
upplysningar om dessa ersättningar ska lämnas. IAS 19 är en av de mest komplicerade stan-
darderna. Den är relativt omfattande och detaljerad beträffande beräkningstekniska detaljer 
(Svenberg 2003).  
 
Standarden syftar till att systematisera rapporteringen av den stora variationen av förmåner 
som förekommer (Westermark 2005). Standarden behandlar fyra olika typer av ersättningar 
till anställda:  
 

• Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner, sociala kostnader, sjukfrånvaro och 
semesterersättning. Dessa ersättningar ska betalas till anställda inom 12 månader efter 
det att arbetet har utförts. 

• Övriga långfristiga ersättningar som inte ska betalas inom 12 månader. Dessa riktar sig 
till dem som varit anställda under lång tid. Exempel på övriga långfristiga ersättningar 
är ersättning för lång och trogen tjänst, ersättningar i samband med jubileer samt 
vinstandelar och bonus.  

• Ersättningar efter avslutad anställning, som exempelvis pensioner, livförsäkringar och 
sjukvård. 

• Ersättningar vid uppsägningar (Far 2007, Sundgren et al. 2007).   
 

Huvuddelen och den mest komplicerade delen av IAS 19 behandlar redovisningen av ersätt-
ningar efter avslutad anställning, det vill säga pensionsförpliktelser. Införandet av denna stan-
dard har inneburit stora förändringar för beräkning och redovisning av pensionsåtaganden, 
eftersom det tidigare inte fanns några enhetliga regler för redovisningen. Syftet är att bidra till 
jämförbarhet mellan olika koncerner och bolag i olika länder. Detta innebär fler upplysningar 
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i årsredovisningarna, som bidrar till en bättre bedömning av företags ekonomiska värde (PRI 
Pensionstjänst AB 2007). 
 
Tillämpning av IAS 19 innebär vissa skillnader jämfört med hur redovisningen gick till innan 
IAS/IFRS. Mest påtagligt är det inom redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner. 
Huvudpunkterna av de regler som nu styr redovisningen av pensioner i IAS 19 är följande:  
 

• Varje pensionsplan ska indelas som förmånsbestämd eller avgiftsbestämd. Denna 
indelning avgör sedan hur redovisningen av pensionskostnader och pensionsskulder 
ska ske. I förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att utbetala de över-
enskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. I avgiftsbestämda 
planer beror pensionernas storlek på de avgifter som företaget betalar in samt den 
kapitalavkastning som avgifterna genererar. 

• Aktuariella vinster och förluster5 får fördelas över genomsnittligt återstående anställ-
ningstid. Dessa vinster och förluster kan redovisas på två sätt. Ett alternativ är att de 
eventuella vinsterna och förlusterna beaktas i resultaträkningen. Det andra alternativet 
innebär att de eventuella vinsterna och förlusterna bokförs direkt mot eget kapital. 

• Beräkning av den aktuella pensionsförpliktelsen görs individuellt i respektive företag 
och ska ske enligt en angiven metod, Projected Unit Credit Method, PUCM. Denna 
metod innebär att varje tjänstgöringsperiod, vanligen år, ger upphov till en tillkom-
mande enhet av den totala slutgiltiga förpliktelsen vid pensionstillfället. Varje sådan 
enhet beräknas separat för att tillsammans bygga upp den slutliga uppskattningen av 
förpliktelsen på balansdagen, den dag då anställningen upphör (Axelman et al. 2003, 
Sundgren et al. 2007). Denna metod skiljer sig från tidigare beräkningssätt främst 
genom att man nu tar hänsyn till framtida intjänanden av pensionsrätt. En annan 
skillnad är att beräkningarna nu ska baseras på långsiktiga antaganden som företagen 
själva fastställer. Dessa antaganden ska byggas på den bästa bedömningen i varje 
företag och ska redovisas öppet. Exempel på dessa parametrar är framtida löneökning, 
ränteantaganden, inflation och bedömda personalavgångar. Den främsta ambitionen 
med PUCM är att pensionskostnaden ska fördelas jämt över tiden (PRI Pensionstjänst 
AB 2007). 

3.7 IAS 36 Nedskrivningar 
Nedskrivning av en anläggningstillgång sker när tillgångens värde på bokslutsdagen är mindre 
än det planenliga restvärdet, alltså restvärdet enligt den upplagda avskrivningsplanen (Lundén 
& Ohlsson 2003). Nedskrivning innebär att en anläggningstillgångs bokförda värde minskas 
ned till ett belopp som motsvarar tillgångens värde (Carlsson & Sundin 2004). När en koncern 
ska göra en nedskrivning av goodwill6, ska de i resultaträkningen redovisa både en tillgångs-
minskning och en kostnad. Detta leder till att summan av resultaten i de enskilda bolagen blir 
högre än resultatet i koncernen. Vid skapandet av en koncernredovisning är det de enskilda 
bolagens årsredovisningar som utgör grunden, där någon nedskrivning aldrig görs. I varje 
kommande bokslut upprepas alltså effekten på koncernens egna kapital som nedskrivningen 
har (Lönnqvist 2006). 
 

                                                 
5 Vinst eller förlust som uppkommer genom att avkastning på förvaltningstillgångar eller genomsnittlig livslängd 
avviker från vad som antagits (Axelman et al. 2003). 
6 Goodwill är när ett företag betalar ett övervärde vid ett köp av en tillgång för att de förväntar sig att få framtida 
ekonomiska fördelar från tillgången (Fagerström & Lundh 2005). 
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Syftet med denna standard är att säkerställa att ett företags tillgångar inte redovisas till ett 
högre värde än återvinningsvärdet genom att beskriva de metoder som ett företag ska 
använda. Definitionen av återvinningsvärdet är det högre av tillgångens nyttjandevärde7 och 
marknadsvärde. Om det redovisade värdet överstiger nuvärdet av det inbetalningsöverskott 
som tillgången förväntas ge upphov till, antingen genom försäljning eller genom att användas 
i verksamheten, redovisas tillgången till ett för högt värde. Värdet för tillgången ska då 
skrivas ned enligt standarden. När ett företag ska återföra en nedskrivning anges också i stan-
darden (Westermark 2005).  Hur nedskrivningsbeloppet ska fastställas behandlas även, samt 
när och hur ett företags tillgångars redovisade värden omprövas (Axelman et al. 2003, 
Westermark 2005). Standarden omfattar exempelvis goodwill, immateriella tillgångar, inven-
tarier, maskiner, byggnader och mark (Fagerström & Lundh 2005). Upplysningar ska lämnas 
avseende nedskrivningars beskaffenhet och belopp, redovisningsprinciper samt metoder för 
beräkning av återvinningsbara belopp (Axelman et al. 2003).  
 
Vid varje balansdag ska ett företag bedöma om det finns en antydan på att en tillgång kan ha 
minskat i värde. Företaget ska då beräkna tillgångens återvinningsvärde om så är fallet 
(Westermark 2005). Detta kallas nedskrivningstest. Ofta används den engelska termen 
impairment test.  
 
När det gäller svenska rekommendationer om när nedskrivningsbehov ska prövas och hur 
nedskrivningsbelopp ska fastställas så behandlas de i det tidigare Redovisningsrådets rekom-
mendation RR17 Nedskrivningar. RR 17 bygger på och överrensstämmer med IAS 36 
(Artsberg 2005, Axelman et al. 2003).  
 

3.8 IAS 38 Immateriella tillgångar 
En immateriell tillgång definieras i RR 15 (p 7) som ”… en identifierbar icke-monetär till-
gång utan fysisk substans…”(Artsberg 2005). Den kan antingen vara inköpt eller upparbetad 
av företaget och ska utan att vara synligt påvisbar ha ett bestående värde för företaget 
(Carlsson & Sundin 2004). 
 
Exempel på immateriella tillgångar är 

• Goodwill (förvärvad, inte upparbetad) 
• Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 
• Utgifter för patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
• Utgifter för hyresrätter och särskilda rättigheter till fast egendom 
• Organisationskostnader (s.k. software)  

(Artsberg 2005, Carlsson & Sundin 2004) 
 
En immateriell tillgång kan ha en karaktär av både fysisk form samt en immateriell egenskap, 
exempelvis en CD-skiva med programvara. Posten goodwill är ofta en stor del av ett företags 
immateriella tillgångar (Fagerström & Lundh 2005).  
 
Anskaffning av immateriella tillgångar är alltid en osäker investering, särskilt internt genere-
rade immateriella tillgångar. I exempelvis en forskningssatsning på ett nytt läkemedel, kan det 
inte i förväg bevisas att det finns något ekonomiskt värde, så länge läkemedlet inte är slutligen 
testat och godkänt av myndigheterna och lanserat på marknaden. Ofta har stora svenska 

                                                 
7 Nyttjandevärde är det värde tillgången har i företagets egen verksamhet och kan vara högre än marknadsvärdet 
om företagets verksamhet är väldigt specifik (Sundgren et al. 2007). 
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företag uppnått sina ställningar genom att utnyttja genialiska innovatörers huvudsakliga upp-
finningar som sedan gjort så att företagen expanderat och samtidigt kunnat bevara ett kun-
skapsförsprång genom ytterligare FoU-investeringar. Exempel på detta är Alfa Laval, AGA, 
AstraZeneca, Electrolux, Gambro, LM Ericsson, SKF med flera (Sundgren et al. 2007). 
 
Bokföringsnämnden har gett ut en rekommendation (BFN 1) som är relativt lik innehållet i 
IAS 38 (Sundgren et al. 2007). Även i tidigare Redovisningsrådet rekommendation RR 15 
Immateriella tillgångar behandlas redovisningen av immateriella tillgångar. RR 15 och IAS 
38 överrensstämmer utom på följande punkter: 

• Två alternativa metoder för värderingen av immateriella tillgångar anger IAS 38, dels 
en huvudregel enligt vilken värderingen baseras på anskaffningsvärden, dels en metod 
enligt vilken värderingen baseras på marknadsvärden. Eftersom den sistnämnda 
metoden är oförenlig med ÅRL innehåller inte RR 15 den. 

• Utgifter avseende utvecklingsarbeten ska tas upp som tillgång i balansräkningen enligt 
IAS 38 och RR 15 när vissa angivna kriterier är uppfyllda och därefter skrivas av över 
nyttjandeperioden. Denna princip behöver inte tillämpas i redovisningen för juridisk 
person enligt RR 15. Skälet är att ÅRL uttryckligt tillåter att sådana utgifter redovisas 
som kostnad då de uppkommer och att en sådan redovisning innebär en gynnsammare 
beskattning för företagen. I IAS 38 anges inte motsvarande undantag för redovis-
ningen i juridisk person. 

• Då avskrivningstiden överstiger fem år ska, enligt RR 15 och ÅRL, skälen till detta 
anges (Axelman et al. 2003). 

 

3.9 IAS 39 Finansiella instrument 
Standardens syfte är att ange principer för redovisning och värdering av finansiella instrument 
i företags finansiella rapporter. Med finansiellt instrument avses varje form av avtal som ger 
upphov till både en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapita-
linstrument i ett annat företag. 
 
En finansiell skuld är en avtalsenlig förpliktelse att erlägga kontanter eller annan finansiell 
tillgång till ett annat företag. Dessutom omfattas avtalsenlig förpliktelse att byta finansiell 
tillgång eller finansiell skuld med annat företag under villkor som kan vara oförmånliga för 
företaget. Slutligen omfattas avtal som kommer att eller kan komma att regleras i företagets 
egetkapitalinstrument under vissa förutsättningar. Exempel på finansiella skulder är leveran-
törsskulder, utgivna kortfristiga värdepapper, låneskulder och obligationsskulder. 
 
Begreppet avtal gör att instrumentet måste avse en överenskommelse mellan två parter som 
har ekonomisk konsekvens och som ingen av parterna kan dra sig ur. Som en följd av detta 
utgör inte skattefordringar och skatteskulder finansiella instrument. Inte heller förutbetalda 
kostnader, förutbetalda intäkter eller flertalet garantiavsättningar utgör finansiella instrument 
på grund av att den framtida ekonomiska nyttan utgörs av en leverens av varor eller tjänster 
och inte kontanter eller andra finansiella tillgångar (Holmqvist-Larsson et al. 2004). 
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3.10 IFRS 7 Upplysning om finansiella instrument 
Standarden behandlar upplysningskrav för finansiella instrument. Den ersätter upplysnings-
kraven i IAS 32 ”Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering” och IAS 30 
”Upplysningar i finansiella rapporter för banker och liknande finansiella institut”. IFRS 7 ska 
tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare. IFRS 7 gäller för 
samtliga företag som följer IAS/IFRS och som innehar finansiella instrument. Nivån på nöd-
vändiga upplysningar beror på omfattningen av företagets användning av finansiella instru-
ment samt dess exponering för finansiell risk. IFRS 7 innehåller många av de upplysningskrav 
som fanns i IAS 30 och IAS 32, med några förändringar, liksom ett flertal tillkommande 
upplysningskrav. Syftet med standarden är att företagen ska ge information som ökar 
förståelsen för hur finansiella instrument påverkar företagets exponering för finansiell risk 
samt hur företaget hanterar dessa risker (Deloitte 2007). 
 
Den teori vi valt visar att det kan finnas svårigheter med att redovisa enligt IAS/IFRS. Teorin 
förklarar även mer utförligt några av de standarder som det finns svårigheter att redovisa 
enligt. Alla delar i teorin hjälper tillsammans till att förstå IAS/IFRS och de svårigheter som 
kan uppkomma. 
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4. Empiri
Empiriavsnittet består av det intervjumaterial som vi samlat in. Vi inleder med två intervjuer 
med respondenter från RFR. Detta för att påvisa att svårigheter upplevs även av dem som inte 
använder regelverket i praktiken. Därefter följer en intervju med en auktoriserad revisor från 
Ernst & Young. Denna intervju ger oss information om hur han och hans klienter upplever 
IAS/IFRS. Vi avslutar med en intervju med företaget AstraZeneca som tillämpar detta regel-
verk. 
 

Intervju 1 
Carl-Eric Bohlin8, verkställande ledamot kontaktperson - Rådet för finansiell rapportering 
samt före detta auktoriserad revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
Rådet för finansiell rapportering arbetar för att anpassa och utveckla god redovisningssed 
samt regelbunden finansiell rapportering. De vill tillvarata svenska intressen internationellt 
gällande redovisningsfrågor samt rapportering i svenska börsnoterade företag. RFR verkar 
även för att hålla dessa företag och övriga intressentgrupper informerade och ge dem 
möjlighet att påverka frågeställningar rörande ändringar och tolkningar vad gäller finansiell 
rapportering. Bohlin har tidigare arbetat som auktoriserad revisor på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (Rådet för finansiell rapportering 2008). 
 
Bohlin förklarar att RFR löpande uppdaterar sina rekommendationer när nya internationella 
standarder antas. RFR ser till moderbolagets intressen och hur de påverkas av de standarder 
som EU antar. Bohlin förklarar dock att undantag förekommer. När delar av principerna 
strider mot svenska redovisningsregler och lagar görs undantag för moderbolagen som då inte 
behöver följa alla delar i IAS/IFRS. Moderbolaget kan dock inte göra dessa undantag för 
koncernredovisningen. 
 
Bohlin är positiv till ett nu universellt regelverk men han nämner flera svårigheter som han 
stött på i sitt arbete. Marknadsvärde är ett område som det talas mycket om. Bohlin anser att 
det inte finns någon relevans med det. Det ger inget begrepp om varför vissa företag är så 
framgångsrika och därför är marknadsvärde ett onödigt område, enligt Bohlin. Andra negativa 
aspekter med IAS/IFRS är att det ofta uppstår förseningar från EUs sida. När beslut har tagits 
tar det för lång tid innan besluten implementeras. RFR håller inte med om alla bestämmelser 
som görs av EU inom IAS/IFRS och de har en hel del småkritik på flera områden, säger 
Bohlin. 
 
Bohlin berättar att RFR just nu utformar ett frågeformulär där företag ska få tycka till om 
IAS/IFRS för att på så vis ta reda på hur företag upplever det internationella regelverket.  
 

                                                 
8 Carl-Eric Bohlin verkställande ledamot kontaktperson Rådet för finansiell rapportering, intervju den 10 mars 
2008 

 17



Intervju 2 
Johan Ericsson9, teknisk sekreterare kontaktperson- Expertpanelen RFR samt auktoriserad 
revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Johan Ericsson arbetar som teknisk sekreterare till Expertpanelen på RFR där han ansvarar för 
administrationen. Expertpanelen är en undergrupp till RFR som tar fram dokument och 
underlag med frågor som RFR ska ta ställning till. Ericsson arbetar även som redovisnings-
expert på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.  
 
Införandet av IAS/IFRS har påverkat RFR:s arbete på så sätt att vid utformningen av rekom-
mendationer utgår de från IAS/IFRS. Det är dock inte möjligt att fullt ut utgå från IAS/IFRS 
på grund av svensk skattelagstiftning och associationsrättslig lagstiftning. RFR arbetar så 
långt det går med att utveckla rekommendationer och då främst RFR 1 och RFR 2. I den 
senare gås samtliga IAS/IFRS standarder igenom och där tas de undantag och tillägg fram 
som måste göras på grund av att problematiken finns kring kopplingen mellan redovisning 
och beskattning. Anledningen till att RFR utgår från IAS/IFRS vid utformningen av sina 
rekommendationer är att de anser att moderbolagets redovisning ska hålla samma höga nivå 
som koncernredovisningen. 
 
De positiva effekterna med införandet av IAS/IFRS är att alla europeiska koncernföretag 
inom EU får ett enhetligt redovisningsspråk. Större transparens mellan olika bolag är en 
annan positiv effekt. Det som kan ifrågasättas är vart utvecklingen är på väg när det gäller 
IASB:s projekt och hur de tänker kring redovisningens utveckling. Värderingar går mot 
marknadsvärde, vilket kanske inte är rätt ansats i alla situationer, påpekar Ericsson. 
 
I ett komplicerat regelverk finns det alltid en del principer som kräver tolkning och detta är 
ofta en svårighet för företagen. Ericsson uttrycker det som att hans arbete dagligen är att lösa 
problem. Återkommande svårigheter är bland annat nedskrivningstest och goodwill som det 
ofta förekommer diskussioner om. Dessa behandlas i IAS 36 respektive IAS 38. Redovisning 
av finansiella instrument, IAS 39, är också ett komplext område och Ericsson säger att detta är 
något han påträffar dagligen i sitt arbete. Han påpekar att svårigheter med IAS/IFRS finns, 
men det är väldigt specifikt vilka svårigheter varje företag har. 
 

Intervju 3 
Johan Eklund10, auktoriserad revisor - Ernst & Young 
Ernst & Young har 70 kontor runt om i Sverige med cirka 1830 anställda. De erbjuder 
revision, redovisning, affärsrådgivning och skatte- och transaktionsrådgivning. Eklund 
började arbeta med IAS/IFRS strax före 2005 (Ernst & Young 2008). 
 
De anställda på Ernst & Young fick utbildning inom IAS/IFRS genom interna kurser. Eklund 
påpekar dock att man själv måste se till att uppdatera sig när något nytt uppkommer. 
IAS/IFRS har påverkat revisorernas dagliga arbete på så sätt att det nu krävs mer kunskap. 
 
 

                                                 
9 Johan Ericsson teknisk sekreterare kontaktperson- Expertpanelen RFR samt auktoriserad revisor Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, intervju den 12 mars 2008. 
10 Johan Eklund auktoriserad revisor Ernst & Young, intervju den 28 november 2007 samt 12 mars 2008 
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Det positiva med IAS/IFRS är att det skapar ett rättvisande regelverk som leder till jämför-
barhet. Dock anser Eklund att det är ett överarbetat regelverk. Risken finns att regelverket 
endast blir en pappersprodukt som inte används i det operativa arbetet. Han är skeptisk till 
IAS/IFRS och anser inte att det ger en output som ökar nyttan för aktieägarna, vilket är regel-
verkets syfte. Eklund använder uttryck som onödigt, byråkratiskt och för detaljerat. IAS/IFRS 
ska leda till harmoni inom redovisningen men Eklund menar att det är en lång väg dit. En 
åtgärd är att förenkla i stället för att göra det krångligare och svårare men det krävs även ett 
lugnare tempo. 
 
De svårigheter som upplevs inom IAS/IFRS beror på vilket företag man frågar. En princip 
som Eklund framförallt anser svår är IAS 39, finansiella instrument. IAS 19, ersättning till 
anställda, samt IAS 36, nedskrivningar, är andra principer som Eklund upplevt svårigheter 
kring. IFRS 7 som är en relativt ny princip och behandlar upplysningar om finansiella instru-
ment upplevs även den som svår. 

Intervju 4 
Leif Johansson11, Technical accountant director - AstraZeneca AB 
AstraZeneca bildades år 1999 genom fusion mellan Astra och Zeneca och är idag ett av 
världens ledande läkemedelsföretag, vars produkter säljs i över 100 länder. De är ett av 
Sveriges viktigaste exportföretag med verksamhet i Södertälje, Lund, Mölndal och Umeå. 
AstraZeneca är börsnoterade och den huvudsakliga handeln med aktier sker i Stockholm, 
London och New York. Koncernen har ca 66 000 medarbetare runt om i världen varav 21 % i 
Sverige. Huvudkontoret ligger i London och huvudkontoret för forskning och utveckling 
ligger i Södertälje. Johansson är idag ytterst ansvarig för att rapportera redovisningen till 
moderbolaget. Johansson har stor erfarenhet av IAS då Astra tillämpade det redan 1994. Det 
är även Johansson som har utbildat AstraZenecas anställda i IAS/IFRS (AstraZeneca 2007). 
 
En svårighet som Johansson upplever vid tillämpningen av IAS/IFRS finns i IAS 16, materi-
ella anläggningstillgångar. Svårigheten beror på att de svenska regelverken inte följer med i 
utvecklingen. Det sker en ständig uppdatering av IAS/IFRS regelverk. Samtidigt som de 
svenska reglerna kring hur de legala boksluten i Sverige ska upprättas inte uppdateras i 
samma takt. Den svenska motsvarigheten av IAS 16 är RR 12 som följer IAS revice 98. RR 
12 är alltså inte uppdaterad med de förändringar som sedan år 1998 har genomförts och är 
därför inte samma princip som IAS 16. Följsamheten är därför en stor svårighet inom denna 
princip, enligt Johansson, eftersom det är tydligt att Sverige inte följer utvecklingen. Detta 
innebär att det uppstår dubbelarbete, när grundbokföringen måste följa svenska redovisnings-
regler och bokföringslagar, samtidigt som det svenska dotterbolaget måste rapportera till 
koncernen enligt IAS/IFRS. Det medför också att de ständigt måste vara uppmärksamma på 
eventuella förändringar och olikheter mellan de båda regelverken. Finns det olikheter måste 
dessa justeras innan rapportering sker till koncernen.   
 
IAS 19 är den princip som Johansson anser att AstraZeneca har flest svårigheter med. IAS 19 
reglerar i princip allt som har att göra med ersättningar till anställda utöver normal lön. Den 
största delen i denna princip är pensionshanteringen och främst pensionsskulder.  
 
Den primära svårigheten med IAS 19 är komplexiteten i hela området. Standarden består av 
många delar som alla innebär svårigheter. Johansson ser gärna att IASB skärper kraven och 
ställer upp fler riktlinjer så att alla gör lika. Ett bra exempel på ett område där det finns många 

                                                 
11 Leif Johansson Technical accountant director AstraZeneca AB, intervju den 21 november 2007 
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olika varianter är pensionslösningar. Pensionslösningar har många olika lokala lösningar och 
det skiljer sig också avsevärt mellan olika länder. Grundstödet från samhället som vi har i 
Sverige existerar inte på samma sätt i många andra länder. Johansson förklarar att vi i Sverige 
först har ett grundstöd, pensionslösningar och hälsovårdslösningar med mera i ett socialpaket. 
Vi har även industrigemensamma lösningar i form av kollektivavtalade pensionslösningar.  
 
Ett annat problemområde Johansson upplever är pensionsskulder. Anledningen till att svårig-
heter kan uppstå när det gäller pensionsskulder är att det inte avsätts för pensioner i redovis-
ningen när den anställda börjar arbeta ihop till förmånen. I stället väntar företag till dess att 
förmånen ska falla ut i form av betalning och därmed byggs det upp en stor obalanserad skuld. 
 
Ytterligare en svårighet säger Johansson är options- och aktiebaserade ersättningar. 
AstraZeneca arbetar aktivt med att skapa ett incitament för hårt arbete genom att utge optioner 
eller andra instrument till de anställda. Detta sker framför allt på ledningsnivå, men det kan 
även förekomma längre ner i organisationen. I och med införandet av IAS/IFRS måste dessa 
värderas, och svårigheterna i detta består bland annat av att identifiera vilka optionsprogram 
som finns, samt vilka parametrar som ska användas vid värderingen. Exempel på sådana 
parametrar är uppskattning av personalomsättning och aktiekursutveckling. AstraZeneca blev 
därför tvungna att försöka hitta relevanta parametrar för beräkning av dessa ersättningar. 
Många gånger kräver detta arbete en tät kontakt med HR-avdelningen12. Problemet är då att 
de i sin tur inte förstår den finansiella påverkan av dessa områden och därför behövs mycket 
information för att på rätt sätt värdera ett pågående program. 
 
Inom IAS 19 används numer Projected Unit Credit Method vid beräkning av pensioner. 
Metoden projicerar upp en tänkt slutlön cirka 35 år senare i livet och sedan diskonteras den 
tillbaka till nuvärde med en diskonteringsränta som då är baserad på ett nuvärde, eller snarare 
en nuränta. Den svenska prisstegringen har haft samma diskonteringsfaktor sedan 60-talet. 
Det beror på att det handlar om långsiktighet och AstraZeneca ser därför inget skäl till att 
ändra en diskonteringsfaktor för tillfälliga förändringar, eftersom räntan både går upp och ner 
över tid. 
 
Det finns mycket omfattande informationskrav för IAS 19 om vad som ska rapporteras och 
hur det ska rapporteras. AstraZeneca har processbeskrivningar över alla sina processer och de 
har även tagit fram kontrollpunkter för att säkerställa att de har gjort rätt. Inom IAS 19 kon-
trolleras de underlag som används för att beräkna pensioner, vilken diskonteringsränta som 
använts och vad det är för bakomliggande faktorer till att just denna har använts. Det kontrol-
leras även vilken löneökningstakt företagen har räknat med och varför just den och så vidare. 
Dessa parametrar avser att verifiera antaganden i värderingen och det är därför viktigt ur 
kontrollsynpunkt att företag har riktiga underlag och att de inte är fiktiva. All procentuell 
skillnad i diskonteringsränta är ungefär en halv miljard i skuldförändring för AstraZeneca, så 
5 % eller 5,5 % har stor betydelse säger Johansson. Detta medför att de ständigt ska leta upp 
de senaste siffrorna för att ha så aktuell information som möjligt när det exempelvis ska 
räknas ut en pensionsskuld. Det innebär mycket arbete för att få fram dessa siffror för att 
sedan kunna rapportera till koncernen. Ett sätt som Johansson förklarar detta på är att man ser 
kortsiktigt på väldigt långa åtaganden.  
 
 

                                                 
12 Human Resource avdelningen innefattar bland annat personal och löner. 
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Nedskrivningar, IAS 36, är en möjlighet som till viss del är ny för AstraZeneca. Johansson 
förklarar att det bygger på en bedömning av återvinningsbart värde, vilket innebär att 
företaget ska hitta ett värde för eget bruk (nyttjandevärde), och det är inte alltid som det finns 
ett marknadsvärde som kan användas som återvinningsbart värde. Svårigheten är då att 
företagen får använda sig av nyttjandevärdet och försöka uppskatta intäktsströmmar för 
verksamheten framöver. AstraZeneca är ett företag som har väldigt mycket forsknings-
inriktade tillgångar, vilket betyder att forskningen pågår i 10-20 år innan de överhuvudtaget 
har en produkt. Sedan ska produkten ut på marknaden och så småningom börja generera 
positiva kassaflöden. En bedömning av ett återvinningsbart värde är i princip inte möjlig 
under denna period. Forskningen kan följaktligen vara väldigt svårvärderad.  
 
Johansson anser att AstraZenecas främsta svårighet med att redovisa enligt IAS 38, 
immateriella tillgångar, främst gäller poster för forskning och utveckling men även goodwill. 
Tidigare när AstraZeneca gjorde många förvärv och hanterade goodwill, betalade de ett 
överpris för någonting som var synligt. De gjorde en ungefärlig allokering till övervärden och 
resten ansågs som goodwill, som skulle skrivas av på 20 till 40 år. Det fanns i den situationen 
ingen anledning för AstraZeneca att arbeta hårt med att ta fram vad de egentligen betalade för, 
vilket är specifikt inom läkemedelsbranschen.  
 
Vid till exempel företagsförvärv är det svårt att sätta ett precist värde på vad de immateriella 
tillgångarna är och vad goodwillens värde uppgår till. Anledningen till att AstraZeneca ändå 
väljer att betala ett högt pris för till exempel en forskningsorganisation beror på att de ser ett 
högt värde i att det skapar ett komplement till deras verksamhet förklarar Johansson. En för-
värvad, pågående forskning av detta slag ligger kvar i AstraZenecas balanser fram tills dess 
att forskningen har genererat intäkter, det är först då de börjar skriva av de immateriella till-
gångarna.  
 
När det gäller IAS 38 handlar det i första hand om värderingsfrågor och att säkerställa vad det 
är som säger att något har ett värde eller inte. Så fort AstraZeneca förvärvar någon form av 
forskning utifrån har det ett tillgångsvärde som de skriver av med tiden. All den forskning de 
själva bedriver däremot, omkostnadsförs av den anledningen att det är enklast. Hade de kapi-
taliserat forskningen hade de varit tvungna att bedöma varje forskningsprojekt och dess 
potential framöver. Johansson förklarar att detta är omöjligt eftersom den egna forskningen 
har en lång historia av misslyckanden bakom sig.  
 
IAS/IFRS bygger på marknadsvärdering. Om AstraZeneca betalat 100 miljoner kronor för 
någonting och sedan skriver ner det till noll så måste de enligt IAS 38 ge en förklaring till 
detta. Om AstraZeneca var villiga att betala 100 miljoner kronor för att förvärva en forskning, 
så finns det förhoppningsvis någon annan intressent som i sin tur är villig att förvärva den av 
AstraZeneca för 100 miljoner kronor och det gör att det finns ett marknadsvärde. Marknads-
värdering finns inte på motsvarande sätt i de svenska regelverken. AstraZeneca kan inte 
förutse framtida intäktsströmmar, utan de kan bara hoppas och tro att det kommer att generera 
ett läkemedel. Johansson säger att egentligen är det som att köpa en trisslott, med lite tids 
skrapande, så kanske det kommer fram någonting bra, men det är inte garanterat. Då föredrar 
AstraZeneca att ta kostnaden när de har förvärvat objektet, men enligt IAS kan de inte göra 
så. Det finns ett marknadsvärde som ska användas och därför redovisas förvärvad forskning 
som en tillgång. Dock omkostnadsförs den fortsatta forskningen, så det är bara förvärvs-
kostnaden som ligger kvar aktiverad. Det är det initiala, och det ligger kvar i balanserna fram 
till dess att produkterna kommer ut på marknaden. Det innebär också att AstraZeneca måste 
ha förvärvet definierat i vilka projekt det är som de har förvärvat och vad varje projekt är värt. 
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AstraZeneca får då göra dubbel redovisning även här, både enligt svenska regelverk och 
enligt IAS 38. Där är det IAS 38:s hårda definition av marknadsvärde som egentligen ställer 
till problem för AstraZeneca, eftersom de egentligen inte vill kapitalisera. De vill inte värdera 
förvärvad forskning och utveckling som tillgångar när inte den egna forskningen klassas som 
tillgångar på precis motsvarande sätt. Johansson anser att det i det läget vore tacksamt om det 
kunde finnas den möjligheten inom IAS 38:s ram, att på ett konkret sätt kunna fastställa åter-
vinningsbart värde i eget bruk och framtida intäktsströmmar som motiverar att kostnaden tas 
när den har uppstått. 
 

 22



5. Analys 
I analysen sammanför vi empirin med tidigare beskriven teori. 
 
Många av företagen i Sellhorn & Gornik-Tomaszewskis (2006) undersökning tvingades att 
fortsätta rapportera enligt nationella regler och normer, efter införandet av IAS/IFRS. Detta 
resulterade i parallell redovisning enligt två redovisningssystem, både enligt deras gamla 
redovisningssystem och enligt det nya IFRS-regelverket. Denna dubbla redovisning 
upplevdes som mycket kostsam. I teorin beskrivs även skillnaderna mellan IAS 16 och den 
svenska motsvarigheten RR 12. Det är skillnaden i dessa som visat sig vara en svårighet. I 
empirin upplevs det att RR 12 inte uppdateras fortlöpande när IAS 16 går igenom 
förändringar. Detta bidrar till dubbelarbete som tar mycket tid för AstraZeneca, eftersom de 
måste vara uppdaterade på två olika regelverk samtidigt. Det krävs stor noggrannhet från de 
personer som arbetar med detta, då de vet att dessa två regelverk inte överensstämmer på alla 
punkter. AstraZeneca måste redovisa enligt IAS/IFRS men måste även följa svensk lag och 
praxis. 
 
I teorin framkommer att IAS 19, ersättning till anställda, är en av de mest komplicerade stan-
darderna. Den är relativt omfattande och detaljerad beträffande beräkningstekniska detaljer. 
Även i Jermakowicz & Gornik-Tomaszewskis (2006) undersökning var de tillfrågade 
företagen eniga om att svårigheterna med IAS/IFRS är den komplexa karaktären hos många 
av dessa standarder. Detta är något som bekräftas i empirin. Det framkommer även att det 
upplevs att svårigheten med IAS 19 är att det är ett komplext område med flera svåra delar. I 
IAS 19 framkommer ett tydligt informationskrav för vad som ska rapporteras samt vilka 
metoder för beräkningar som ska användas. Empirin visar även på att klienter finner denna 
standard alltför detaljrik, vilket kan ha sin grund i de tydliga riktlinjerna. De svårigheter som 
tas upp har alla en koppling till de regler som finns kring beräkningstekniska detaljer. 
 
I föreskrifterna för IAS 36 anges att syftet med standarden är att säkerställa att ett företags 
tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. Empirin visar på att det är 
just detta som är svårigheten. Återvinningsvärdet är inget självklart värde, vilket gör det hela 
komplicerat. AstraZeneca måste i detta läge antingen uppskatta ett nyttjandevärde för till-
gången, det vill säga det värde tillgången har för just dem eller använda marknadsvärdet som 
återvinningsvärde. Det är när det inte finns något marknadsvärde som det krävs mer tid och 
arbete. Det framkommer att många diskussioner förs kring detta ämne, vilket tyder på att 
svårigheter upplevs. 
 
Anskaffning av immateriella tillgångar är alltid en osäker investering, särskilt internt genere-
rade immateriella tillgångar. Sellhorn & Gornik-Tomaszewski (2006) kommer i sin 
undersökning fram till att ett nyckelproblem i konverteringen till IAS/IFRS är användningen 
av marknadsvärde som den primära grunden vid värdering av tillgångar. Som tidigare sagts i 
teorin om IASB:s ramverk, är tillförlitlighet en av de viktiga egenskaperna i en finansiell 
rapport. Därför är det av stor betydelse att vara noggrann vid värdering, trots svårigheterna. I 
empirin beskrivs denna svårighet och det svåra ligger i att bestämma ett korrekt värde på de 
immateriella tillgångarna, så som forskning och utveckling samt goodwill. Enligt IAS 38 
finns det ett marknadsvärde när forskning har förvärvats. Detta tillvägagångssätt finns inte på 
samma sätt i det svenska regelverket, vilket beror på att företag i förväg inte kan veta hur bra 
forskningen kommer att gå och hur mycket intäkter produkterna kommer att generera.  
Empirin visar på att marknadsvärde är ett område som det talas mycket om, men det 
framkommer även att det upplevs att detta område inte har någon relevans. Det ger inte något 
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begrepp om varför vissa företag är så framgångsrika och därför anses marknadsvärde vara ett 
onödigt område.  
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6. Slutsats 
Avslutningsvis diskuteras de slutsatser vi kan dra utifrån empirin och analysen. Vi ska här 
besvara vårt syfte.  
 
Vårt syfte var att beskriva vilka svårigheter det finns, drygt tre år efter införandet av 
IAS/IFRS, med att redovisa enligt regelverket. Till vår hjälp för att ta reda på detta använde vi 
det svenska dotterbolaget till läkemedelskoncernen AstraZeneca samt RFR och en revisor på 
Ernst & Young. Slutsatsen av detta kommer vi nu att sammanfatta nedan. 
 
Samtliga respondenter visade sig vara relativt eniga om vilka svårigheter de upplever med att 
redovisa enligt IAS/IFRS. I undersökningen framkom svårigheterna inom följande standarder: 
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, IAS 19 Ersättning till anställda, IAS 36 
Nedskrivningar, IAS 38 Immateriella anläggningstillgångar, IAS 39 Finansiella instrument 
samt IFRS 7 Upplysningar om finansiella instrument. Respondenten från AstraZeneca gav en 
mer specifik redogörelse för dessa svårigheter medan övriga respondenter översiktligt 
påpekade inom vilka standarder svårigheter finns. 
 
Marknadsvärdering uppfattas av flera respondenter som en svårighet. Det gäller speciellt 
värdering av immateriella tillgångar så som forskning och utveckling samt goodwill. Vid 
värdering av ersättningar till anställda förekommer svårigheter som kommer av alla valmöj-
ligheter som finns i regelverket. En av respondenterna skulle gärna se fler riktlinjer och 
mindre valmöjligheter i dessa situationer. Andra svårigheter är beräkning av pensionsskulder 
och valet av rätt diskonteringsränta. Många av svårigheterna rör med andra ord beräknings-
tekniska frågor. I empirin framkommer även att svårigheter upplevs med finansiella 
instrument samt upplysningar om finansiella instrument. 
 
Svensk normgivning följer inte alltid de internationella standarderna vilket medför dubbelar-
bete för företagen. Detta är både kostsamt och tidskrävande enligt empirin. IAS/IFRS är även 
ett detaljrikt regelverk med omfattande informationskrav. Detta upplevs som en svårighet och 
företag behöver ofta hjälp med att tolka dessa krav. Den allmänna uppfattningen enligt 
empirin är att IAS/IFRS syfte är positivt, då detta regelverk ska leda till enhetlighet och 
jämförbarhet inom redovisningen. Dock framkommer i empirin att regelverket upplevs som 
komplext, vilket resulterar i de svårigheter som framkommit i undersökningen. 
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7. Trovärdighetsdiskussion 
De slutsatser som framkommit i uppsatsen kan inte med säkerhet generaliseras och därför inte 
antas gälla för andra företag. Undersökningen speglar endast fyra olika respondenters åsikter 
och uppfattningar om detta ämne. För att detta ska kunna vara generaliserbart krävs en större 
och mer djupgående undersökning med fler respondenter från olika företag. 
 
Vi är även medvetna om de svagheter som kommer av att vi använt oss av olika intervju-
former. Intervju ansikte mot ansikte hade varit att föredra vid samtliga intervjuer men då 
denna metod är tidskrävande valde vi att även tillämpa telefonintervju som metod. 
Nackdelarna med telefonintervjuer är att samma närkontakt inte fås som vid en intervju 
ansikte mot ansikte. De konsekvenser detta kan få är att vi inte ser respondentens kroppsspråk 
vilket gör det svårare för respondenten att tala fritt och ge mer ingående svar på våra frågor 
(Jacobsen & Sandin 2002). Det är svårare att få fram respondentens tolkning vilket kan 
minska trovärdigheten i vår tolkning av respondentens svar.  
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