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Sammanfattning 

IASB (International Accounting Standards Board) tidigare IASC (International Accounting 
Standards Committee) har framarbetat de nya redovisningsreglerna IAS/IFRS (International 
Accounting Standards/International Financial Reporting Standards). Tanken med IFRS är att 
främja god redovisningssed genom enhetliga redovisningsregler som underlättar jämförelser 
mellan företags koncernredovisningar. Syftet med uppsatsen är att diskutera de problem som kan 
uppstå vid implementering av IFRS i ett onoterat aktiebolag, revisorns roll vid implementering 
samt redovisning av pensioner reglerade av IAS19.   

Vår studie är en kvalitativ fallstudie av deskriptiv karaktär som tar sin utgångspunkt i företaget 
Cramo AB. I uppsatsen kommer vi att följa implementeringsprocessen av IFRS i 
koncernredovisningen hos det onoterade bolaget. Uppsatsen baseras på intervjuer med CFO och 
redovisningsansvarig i Cramo AB samt auktoriserad revisor från Deloitte.   

En övergripande presentation av IFRS, pensioner och pensionförvaltare presenteras i uppsatsen 
som underlag till analysen. Empirin består av en kortare företagspresentation för att ge en bra bild 
om Cramo AB:s situation och bakgrunden till implementering av IFRS. Vidare följer en 
sammanställning av av våra möten med respondenterna och utförliga svar på intervjufrågorna.  

Det som gjorde implementeringsprocessen speciell i Cramo AB var att det tvingades ske under en 
begränsad tid. Anledningen till det var att företaget blev uppköpt av det finska börsnoterade 
bolaget Rakentajain Konevuokraamo Oyj. I och med uppköpet blev Cramo AB tvingade att i 
framtiden upprätta sin moderbolagsrapportering enligt IFRS.    

I empiri kapitlet presenteras de sammanställda intervjuerna vilket sedan mynnar ut i analysen där 
vi även skildrar våra egna tankar. Det vi kom fram till var att kostnaderna för 
implementeringsprocessen i Cramo AB troligtvis hade blivit betydligt lägre om processen skett 
under en längre tid. Tidsbegränsningen ledde till att företaget var tvugna att anlita extern hjälp i 
större utsträckning, vilket bidrog till de höga kostnaderna. Utbildning av personal samt interntid 
var även en  bidragande faktor.   

Vid en analys av revisorns delaktighet i implementeringsprocessen kom vi fram till att revisorn till 
största del har en granskande roll men kan i vissa fall även fungera som support.  

Svårigheterna vid redovisning av pensioner kunde härledas till Alectas oförmåga att tillhandahålla 
information angående redovisning av ITP-planen. Som en konsekvens därav redovisas ITP-planer 
försäkrade hos Alecta som avgiftsbestämda istället för förmånsbestämda.  
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Definitioner  

ATP - Allmän tjänste pension 

CFO - Chief financial officer 

EES - Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 

EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group 

FAR - Föreningen auktoriserade revisorer 

FPG - Försäkringsbolaget Pensionsgaranti 

GAAP - General accepted accountig principle 

IAS - International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board  

IASC - International Accounting Standards Committee 

IFAC - International Federation of Accountants  

IFRS - International Financial Reporting Standards 

ITP - Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän 

ITPK - Kompletterande ålderspension för de privatanställda tjänstemännen  

PPM - Premie pensionsmyndigheten 

PRI - Pensionstjänst AB 

PTK - Privattjänstemannakartellen 

PUC - Project Unit Credit Method 

RK - Rakentajain Konevuokraamo Oyj 

RR - Redovisningsrådet 

SPP - Sveriges Privatanställdas Pensionskassa 

ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1. Inledning  

Detta kapitel innehåller en inledande beskrivning av ämnesvalets bakgrund, vilket mynnar ut 
i problemformulering, syfte och avgränsningar. Därpå följer en beskrivning av uppsatsens 
fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund 
I takt med att globaliseringen ökat väsentligt under senare delen av 1900-talet finns numera 
företagens intressenter spridda över hela världen. Från redovisningssynpunkt har detta bidragit till 
ett ökat behov av en mer enhetlig redovisning där intressenter ska kunna lita på att 
koncernredovisningar är jämförbara oavsett vilket land företaget befinner sig i.    

IASB (International Accounting Standards Board) tidigare IASC (International Accounting 
Standards Committee) har framarbetat de nya redovisningsreglerna IAS/IFRS (International 
Accounting Standards/International Financial Reporting Standards). Syftet med IFRS är att främja 
god redovisningssed genom enhetliga redovisningsregler som underlättar jämförelser mellan 
företags koncernredovisningar. Den 19 juli 2002 antog Europaparlamentet förordning nr 
1602/2002/EG om tillämpning av dessa internationella redovisningsstandarder (IAS-
förordningen).1 Största anledningen till EU:s tillämpning av IAS-förordningen är EU:s strategiska 
mål att skapa en dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi. En indikation på att IFRS fått en stor 
genomslagskraft är att även länder utanför EU valt att övergå till dessa regler. Lagreglerad 
tillämpning av IFRS gäller noterade aktiebolag inom EU och reglerna började gälla från och med 
den 1 januari 2005. IAS-förordningen medförde vissa valmöjligheter för medlemsländerna. En av 
dessa valmöjligheter var att även onoterade företag fick möjlighet att tillämpa IFRS i sin 
koncernredovisning.2  

I uppsatsen kommer vi att följa processen med implementeringen av IFRS i koncernredovisningen 
hos det onoterade bolaget Cramo.  
Cramo är en av norra Europas ledande uthyrningsföretag med sammanlagt 180 depåer och kontor. 
Cramo erbjuder ett brett produktsortiment och hyresformer och som representant för ”the Cat 
Rental Store” ingår Cramo-koncernen i ett världsomspännande nätverk av cirka 1400 
uthyrningsdepåer. Omsättningen under 2004 uppgick till 2 849 miljoner kr och antalet anställda 
uppgick till 1200 personer.3 Under oktober 2005 gick Cramo samman med det noterade finska 
bolaget Rakentajain Konevuokraamo Oyj (RK). Tekniskt sett genomförs samgåendet som ett 
förvärv, med RK som moderbolag, vilket innebär att den sammanslagna verksamheten kommer 
att vara noterad på börsen i Helsingfors. Samgåendet medförde att Cramo-företagen i framtiden 
måste upprätta sin rapportering till RK enligt IFRS.4   

Uppsatsen kommer att fokusera på svårigheterna med implementeringen av IFRS samt revisorns 
roll i processen. För att ytterligare exemplifiera svårigheterna med implementeringen kommer vi 
att närmare studera redovisning av pensioner enligt  
IAS19/RR29. 

1.2 Problemformulering 
Vilka svårigheter kan uppstå för onoterade aktiebolag vid implementering av IFRS? 

                                                

 

1 Bjuvberg J., IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt, (2004) Skattenytt nr 1-2 
2 Engshagen I, Edlund C., Införandet av IFRS – blev det så omvälvande som alla sa?, (2005) Magasinet (April)  
3 Cramo Årsredovisning 2004 
4 http://www.cramo.se/pdf/Cramo_RK_sv.pdf 

http://www.cramo.se/pdf/Cramo_RK_sv.pdf
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Vad är revisorns roll vid implementeringsarbetet? 
Vad är svårigheterna med redovisning av pensioner enligt IAS19/RR29?  

1.3 Syfte 
Syftet är att identifiera och diskutera svårigheterna då IAS/IFRS-regelverket införs i 
rapporteringen hos ett onoterat aktiebolag. Vi vill även undersöka revisorns roll och ansvar vid 
implementeringen av IFRS. För att ytterligare belysa ovan nämnda frågeställningar har vi valt att 
granska redovisning av pensionsskuld som regleras av IAS19/RR29. Empirin i uppsatsen har sin 
utgångspunkt utifrån intervjuer med personer som arbetar med redovisning i näringslivet samt 
personer med insikt i det granskade företaget.  

1.4 Avgränsningar 
Svårigheterna som en implementering av IFRS medför är varierande för olika företag exempelvis 
beroende på omfattning och verksamhet. I och med att området IFRS är väldigt omfattande och en 
mängd olika effekter kan uppstå vid en implementering har vi avgränsat oss till att granska endast 
ett företag i deras övergångsprocess till rapportering enligt IFRS. För att exemplifiera en av 
svårigheterna som kan uppstå vid en implementering har vi valt att belysa området pensioner som 
regleras av IAS19/RR29. Rekommendationen omfattar även andra ersättningar till anställda men i 
uppsatsen kommer vi endast att granska regleringen av pensioner.  

1.5 Disposition 
Avslutningsvis i kapitlet presenteras dispositionen av uppsatsen med en översiktlig 
innehållsbeskrivning av varje kapitel.  

Inledning 
I kapitel ett presenteras ämnesvalets bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsningar och 
uppsatsens disposition.  

Metod 
Kapitel två består av ett metodavsnitt som inleds med en metodologisk diskussion för att sedan 
utmynna i val av metod som ansetts vara mest lämpliga för uppsatsens genomförande. 
Vidare följer data- och litteraturinsamlingsprocess samt en förklaring av begreppen källkritik, 
validitet samt reliabilitet. Slutligen ges en kort presentation av intervjuteknik och genomförande 
av intervjuerna.  

Referensram  
Det tredje kapitlet innehåller den bakomliggande teorin som är relevant för fortsatt begriplighet av 
uppsatsens kärnfrågor. Den utgör även bas för hantering och tolkning av teorin.     

Empiri 
I det fjärde kapitlet redogörs en kort beskrivning av det företag vi baserat uppsatsen på. I kapitlet 
ges även en sammanställning av utförda intervjuer med Chief Financial Officer (CFO) och 
redovisningsansvarig på Cramo samt auktoriserad revisor från Deloitte. Resultatredovisningen 
sker under särskilt utvalda områden som speglar de mest relevanta problemen.    

Analys   
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I analysen diskuteras empirin utifrån referensramen och tillhörande teori. Här kommer även våra 
egna tolkningar och analyser att presenteras för att sedan ligga till grund för de slutsatser som 
besvarar vår ursprungliga problemformulering.  

Slutsats 
Det sjätte kapitlet redogör för de slutsatser vi kommit fram till i analysen.  

Källförteckning 
Källförteckningen specificerar de primära och sekundära källor som uppsatsen baseras på i form 
av intervjuer, litteratur, tidsskrifter, internet, årsredovisningar samt standards och 
rekommendationer.  

Bilaga 
I bilagan återfinns de intervjufrågor vi använt oss av samt definitioner av återkommande 
förkortningar i uppsatsen. 
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2. Metod  

I följande kapitel ges en beskrivning av det tillvägagångssätt som valts för uppsatsens 
genomförande. Kapitlet inleds med en motivering till de metodologiska val som gjorts med syfte 
att besvara uppsatsens frågeställningar. I denna ingår en beskrivning av 
datainsamlingsprocessen och det företag samt intervjupersoner som ligger till grund för empirin. 
Vidare beskrivs begreppen källkritik, validitet och reliabilitet. 
Metod val motiveras löpande i kapitlet.  

2.1 Metodologisk diskussion 
Det finns främst två metoder att tillämpa vid val av undersökningsmetod, den 
kvantitativa respektive den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden används då man 
undersöker ett stort antal individer på ett standardiserat sätt exempelvis genom enkäter. Metoden 
inriktar sig på att förklara bredden i ett fenomen då man ofta använder sig av många respondenter. 
Undersökningen har ofta en klar start- och slutpunkt vilket gör den lättare att avgränsa och 
resultatet lätt att behandla. Fördelarna med den kvantitativa metoden är att resultaten kan 
användas för att dra generella slutsatser och får därför hög extern giltighet. Nackdelarna är att 
metoden kan uppfattas som ytlig och vilket leder till låg intern giltighet.5 

Den kvalitativa metoden används när man undersöker ett mindre antal individer på ett mer öppet 
sätt exempelvis genom intervjuer. Fördelarna med metoden är att den är flexibel och tar hänsyn 
till detaljer och det unika hos individen. Nackdelen är att det är svårare att dra generella slutsatser 
då undersökningen ofta omfattar ett mindre antal respondenter.6  

Den kvalitativa metodiken lägger stor vikt vid att forskningsobjektet är unikt vad det gäller 
egenskaper och kvaliteter. Forskningsprocessen är en interaktion mellan forskare och 
undersökningsobjektet.7  

I forskningssammanhang brukar angreppssättet ofta delas in i två specifika metoder; deduktiv och 
induktiv metod. Det deduktiva angreppssättet kännetecknas av att användaren utgår från vissa 
antaganden eller befintliga teorier och utifrån dessa drar slutsatser om enskilda företeelser. 
Forskaren testar hypoteserna utifrån empirin för att se om de håller eller måste förkastas. Det 
induktiva angreppssättet skiljer sig åt från det deduktiva då det inte utgår från teori. Istället utgår 
det induktiva angreppssättet utifrån en problemställning som uppkommit från tillfälliga och 
enstaka iakttagelser. Det induktiva angreppssättet är vanligast inom outforskade områden där det 
inte finns alltför många antaganden på förhand att utgå ifrån.8  

Uppsatsen har en induktiv karaktär enligt ovan beskrivning av de båda angreppssätten då 
tillgången till teori inom det studerade ämnet är begränsat. Avsikten med uppsatsen är att skildra 
en pågående förändring hos ett företag. Tillvägagångssättet vid undersökningen har varit att först 
samla in empiri i form av intervjuer för att slutligen sammanställa och analysera den.  

Induktivt och deduktivt angreppssätt kan delas in i ytterligare två faktorer. Studierna kan vara av 
normativ eller deskriptiv karaktär. En deskriptiv studie beskriver hur något är medan en normativ 
studie beskriver hur något borde vara. Genom att göra en deskriptiv studie av hur praxis styrs kan 
man arbeta fram ett bättre underlag för förändring av denna praxis. Då vårt syfte är att undersöka 

                                                

 

5 Jacobsen D.I, Vad, hur och varför (2002) s. 146ff 
6 Björklund M, Paulsson U., Seminarieboken (2003) s. 63 
7 Andersen H., Vetenskapsteori och metodlära (1994) s. 70ff 
8 Jacobsen D.I, Vad, hur och varför (2002) s. 34ff 
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och beskriva de effekter och faktiska förändringar som uppstår vid en implementering av IFRS 
hos ett onoterat företag är studien av deskriptiv karaktär.9   

Slutligen beskrivs två olika beteckningar på hur man lägger upp en undersökning. De är: 
surveyundersökning och fallstudie. En surveyundersökning innebär att man undersöker en större 
avgränsad grupp genom exempelvis intervjuer eller frågeformulär. En fallstudie innefattar att man 
undersöker en mindre avgränsad grupp där man utgår från ett helhetsperspektiv och försöker få så 
heltäckande information som möjligt. Då uppsatsen är en fallstudie används respondenternas svar 
som utgångspunkt för att påvisa hur de uppfattar svårigheterna med att implementera IFRS i 
moderbolagsrapporteringen samt svårigheterna med pensioner reglerade av IAS19/RR29. 
Eftersom undersökningen baseras på ett fåtal respondenter kan slutsatserna inte generaliseras även 
om de avspeglar uppfattningen hos många andra.10  

2.2 Datainsamling 
Vid datainsamling är det oftast två kategorier av data som nämns; nämligen primär- och 
sekundärdata. Den optimala kombinationen är att använda sig av olika typer av data för att de ska 
kunna stödja och kontrollera varandra på bästa sätt. Både primär- och sekundärdata kan vara 
skriftlig eller muntlig. Frågan om hur datan används är avgörande för om datan skall klassificeras 
som primär- eller sekundärdata. Ingenting är i sig självt primärdata eller sekundärdata innan 
användningsområdet är bestämt.11  

2.2.1 Primärdata 
Primärdata är material som forskaren själv samlar in för uppsatsens specifika syfte. Fördelen med 
primärdatan är att den kan anpassas till frågeställningen i undersökningen. Intervjuer är ett bra 
exempel på primärdata, men man bör försäkra sig att respondenten återger självupplevd 
information. Om så inte är fallet bör datan istället betraktas som sekundärdata.12  

I uppsatsen kommer primärdatan i huvudsak bestå av tre intervjuer, men även fortsatt kontakt med 
intervjuobjekten för kompletterande frågor och information.   

2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata utgörs av redan befintlig information som framarbetats för ett annat ändamål och 
syfte än det som formulerats för undersökningen. Datan kan användas för att öka kunskapen och 
medvetenheten om modeller och tidigare forskning inom området.13 

Den sekundärdata vi använt oss av i uppsatsen består av litteratur, artiklar, publicerad information 
framtagna av revisionsbyråer, årsredovisningar samt internet. Artiklar, både i tidsskrifter och 
hämtade från internet, är en form av sekundärdata som även kallas processdata som uppkommer 
löpande i samhället. I sökandet efter artiklar är det viktigt att vara kritisk i urvalet då de kan vara 
vinklade och otillförlitliga. En andra form av sekundärdata är bokföringsdata vilket kan vara 
månads-, kvartals- eller årsredovisningar.14   

2.3 Insamling av litteratur 
För att utveckla kunskap krävs sammanställning och bearbetning av data. Syftet med det man 
avser att undersöka styr valet av vilka datakällor som används.15 Uppsatsen är till viss del baserad 

                                                

 

9 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 21ff 
10  Patel R, Davidsson B., Forskningsmetodikens grunder (2003) s. 53ff 
11 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 45 
12 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 45 
13 Jacobsen D. I., Vad, hur och varför? (2002) s. 153ff 
14 Halvorsen K., Samhällsvetenskaplig metod (1992) s. 72ff 
15 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 45 
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på sekundärdata i form av litteratur och artiklar medan empiriavsnittet utgörs av primärdata i form 
av de intervjuer vi har genomfört. För metodavsnittet presenterat i kapitlet har vi till största del 
använt oss av litteratur som ingår i kurslitteraturen för uppsatsskrivandet.   

När vi samlade information till vår referensram fann vi att informationen angående 
implementering av IFRS i onoterade företag var mycket begränsad. I insamlandet av information 
kontaktade vi de största revisionsbyråerna då de är uppdaterade inom ämnet och även besitter hög 
grad av expertis. Informationen vi tillhandhöll var dels generell angående implementering av 
IFRS samt specifik data i fråga om pensioner reglerad av IAS19/RR29. Vi beställde även 
redovisningsrådet RR29 vilken i stort sett överrensstämmer med IAS19. Information om 
pensioner har hämtats från internet då den ständigt uppdateras och litteratur i ämnet snabbt blir 
inaktuell. Artiklar angående ämnet har hämtats ifrån affärs- och finans-tidsskrifter samt 
tidsskriften Balans som utges av FAR. I samband med kontakten med Cramo har vi även fått 
tillgång till internmaterial angående deras implementeringprocess vilket ligger till grund för 
utformandet av empiriavsnittet.  

2.4 Källkritik 
Vid insamlandet av information är det viktigt att vara kritisk och göra noggranna granskningar. 
Källorna som används måste anses tillförlitliga först och främst av författarna men även av dem 
som läser uppsatsen. Innehållet i informationen bör även inneha en hög grad av trovärdighet och 
vara relevant i sammanhanget. Vid insamling av primärdatan i form av intervjuer är det viktigt att 
rätt personer blir intervjuade för att få relevant och korrekt information som belyser uppsatsens 
problem.16 De personer vi intervjuade på Cramo anser vi vara lämpliga och representativa då de är 
ansvariga för implementeringen av IFRS. Revisorn vi intervjuade på Deloitte var kopplad till 
Cramo och samtidigt mycket kunnig angående pensioner.  

En uppsats bör vara objektiv vilket är svårt att uppnå då författarnas värderingar och 
referensramar i vissa inslag lyser igenom. Vid författandet av uppsatsen är det viktigt att försöka 
minimera subjektiviteten för att undersökningen ska bli rättvisande.17   

Det finns många källkritiska bedömningsgrunder, två av de viktigaste är samtidskrav och 
tendenskritik. Samtidskravet innebär att ju närmare beskrivningen är tidshändelsen desto bättre. 
Tendenskritik avser om uppgiftslämnarens svar är påverkade av egenintressen. Vid insamlandet 
av information har vi beaktat ovannämnda källkritiska bedömningsgrunder. Då implementeringen 
av IFRS är pågående för Cramo är samtidskravet uppfyllt. Under intervjuernas gång har vi inte 
uppfattat det som att respondenternas svar påverkats av egenintresse utan de har gett en skildring 
av implementeringsprocessen av IFRS samt en skildring av redovisning av pensioner.  

2.5 Validitet och reliabilitet  
Med begreppet validitet menas giltighet, det vill säga i vilken utsträckning en eller flera 
indikatorer som tagits fram i syftet att mäta det som avses. Validitet är ett av de viktigaste kraven 
för en undersökning. Om en undersökning inte mäter det man avser att mäta är det oväsentligt om 
själva mätningen är tillförlitlig eller inte.18 Validitet kan vidare delas upp i intern eller extern 
validitet. Extern validitet är till vilken grad upptäckterna kan generaliseras över sociala strukturer 

                                                

 

16 Jacobsen D, Vad, hur och varför? (2002) s.259 
17 Björklund M. & Paulsson U., Seminarieboken (2003) s.61ff 
18 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s.170ff 
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medan intern validitet belyser det samband som bör finnas mellan de observationer som görs och 
de teoretiska idéer som utvecklas ur detta.19  

Undersökningen vi har gjort förutsätter att det material vi använt oss av är giltigt och relevant för 
studien. För att empirin i uppsatsen skall ha validitet är det av vikt att de frågor som ställs vid 
intervjuerna mäter både det som undersökningen avser att undersöka samt att de är relevanta för 
undersökningen. Utformningen av våra intervjufrågor syftar till att besvara uppsatsens 
problemformulering och syfte för att skapa en flexibilitet som ger högre validitet.  

Reliabilitet är ett mått på hur pålitliga mätningarna man gjort är. En hög grad av reliabilitet i en 
undersökning finns om den vid oberoende mätningar ger samma resultat. Målet är att slumpens 
inverkan på undersökningen ska vara minimal. En undersökning med hög grad av reliabilitet 
resulterar i pålitliga data som belyser den vetenskapliga problemställningen. Reliabilitet kan även 
delas in i intern och extern reliabilitet. Intern reliabilitet innebär att om det finns flera observatörer 
av fenomenet ska de vara överens om vad de ser vid studien. Extern reliabilitet diskuterar till 
vilken grad en studie kan upprepas. Svårigheten vid upprepade studier är att återskapa de exakta 
förutsättningarna för studien.20  

Vi anser att vår uppsats uppfyller reliabilitetskravet då de personer som vi intervjuat är 
yrkesverksamma inom området och samma svar troligen skulle fås även om samma frågor ställdes 
vid ett annat tillfälle. Vid intervjuerna förde vi noggranna anteckningar vilket även höjer 
tillförlitligheten.  

2.6 Intervjuteknik och genomförande 
Intervjuer kan ske under många olika former. De vanligaste formerna av intervjuteknik är 
strukturerad, semistrukturerad samt ostrukturerad intervju. Vid en strukturerad intervju är frågorna 
bestämda på förhand och tas upp i en bestämd ordning. Semistrukturerad intervju bygger på att 
ämnesområdena för intervjun är bestämda i förhand och frågorna formuleras när undersökaren 
anser det vara lämpligt beroende på respondentens svar och reaktioner. Den sista formen är 
ostrukturerad intervju där intervjun är mer som ett samtal där frågorna uppkommer efterhand. För 
att få en objektiv intervju är det viktigt att inte ställa alltför ledande eller specifika frågor. 
Intervjuerna kan ske individuellt eller i grupp och även antalet undersökare kan variera. 
Intervjuerna kan bandas, antecknas eller memoreras beroende på hur pass känsliga 
frågeställningarna är och vad respondenten samtycker till. Till intervjutillfället är det bra att vara 
påläst vad gäller ämne, företag eller den person som intervjuas. Genom att vara påläst underlättas 
det som behandlas intervjun och det är lättare att sammanställa den i efterhand.21  

Intervjuerna i uppsatsen har skett under semistrukturerad form där respondenterna har fått tillgång 
till kärnfrågorna i förhand. Under intervjutillfället har frågorna ställts efterhand utifrån den 
riktning intervjun har tagit och en del följdfrågor har uppkommit. Intervjuerna antecknades 
noggrant för att sedan kunna sammanställas. Intervjuerna har varit individuella men med två 
undersökare. Intervjufrågorna har varierat beroende på vem vi har intervjuat då vi ansett att 
respondenterna besitter expertis inom varierande områden. 

                                                

 

19 Bryman A. Bell E., Business research methods (2003) s.288 
20 Halvorsen K., Samhällsvetenskaplig metod (1992) s.41 
21 Björklund M. & Paulsson U., Seminarieboken (2003) s.68 
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3. Referensram  

Referensramen innehåller teori vi utnyttjar för att hantera vår problemformulering. Den är ett 
underlag för behandling och tolkning av empirin. Syftet är också att ge läsaren förståelse för 
analysen.  

3.1 IFRS 
Världen har under de senaste åren fått otaliga bevis på att den ekonomiska informationen inte 
alltid ger en rättvisande bild av ett företags ställning och framtidsutsikter. Årsredovisningar och 
andra ekonomiska rapporter har inte alltid varit rättvisande, korrekta och sanningsenliga. 
Skandalerna i Enron och Parmalat är välkända och skrämmande exempel på nämnda påståenden, 
vilket lett till höjda krav på en mer tillförlitlig rapportering. I syfte att säkerställa att det finansiella 
innehållet verkligen är sakligt och rättvisande har regelverken för hur finansiell rapportering ska 
ske, reviderats och fått en ny utformning.  

3.1.1 International Accounting Standards Board, IASB 
IASB är en internationell organisation baserad i England. Sedan 1973 arbetar IASB för att 
förbättra och harmonisera redovisningen världen över samt att utveckla företags årsredovisningar 
internationellt. Organisationen styrelse är dominerad av de större utvecklade västländerna. 
Beslutsfattandet sker av 14 medlemmar ifrån nio länder: de anglosaxiska länderna (Storbritannien, 
Irland, Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA), samt Tyskland, Frankrike och Japan. 
Styrelsemedlemmarna har valts ut från grupper representerade från olika användare inom 
redovisning, producenter samt akademiker. Inom IASB representerar de sedan olika områden 
såsom normgivare, revisorer, företag och andra användare. IASB har även en stiftelse där stiftarna 
huvudsakligen är ifrån Nordamerika och Västeuropa. Här har även International Federation of 
Accountants (IFAC), som är en internationell samarbetsorganisation för revisorsföreningar, en 
viktig roll då de utsåg fem av de  
19 stiftarna.22 Nedan följer en övergripande bild av IASBs organisation:                  

Till skillnad mot sin föregångare International Accounting Standards Committeé (IASC), som 
hävdade sig vara en renodlad expertorganisation, är istället IASB en partsammansatt organisation. 
IASB har ingen formell makt att tvinga företagen att redovisa på ett visst sätt, utan skall fungera 

                                                

 

22 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och –praxis, (2003) s.136 
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som en oberoende och fristående institution. Istället är förhoppningen att investerare, revisorer 
och andra berörda aktörer, skall acceptera och uppfatta det som ett allmänt känt regelverk. Målet 
är att den internationella jämförbarheten skall öka mellan företag oberoende av var verksamheten 
bedrivs. De regler som IASB utfärdar går under följande två beteckningar:  

 
IFRS – International Financial Reporting Standars 

 
IAS – International Accounting Standards  

Den 19 juli 2002 antogs förordningen nr 1602/2002/EG av Europaparlamentet. Förordningen 
ämnade tillämpning av internationella redovisningsstandarder, även kallad IAS-förordningen. 
IAS/IFRS är de redovisningsregler som tagits fram av tidigare International Accounting Standars 
Committeé (IASC) och nuvarande International Accounting Standards Board (IASB). Begreppet 
IFRS är nu det vedertagna begreppet när man hänvisar till International Accounting Standards. 
Den första standarden som IASB publicerade kallas First-time Adoption of International Financial 
Reporting Standards (IFRS 1). Den reglerar hur företag som för första gången upprättar en 
fullständig koncernredovisning enligt IFRS ska göra vid övergången till det nya regelverket. I och 
med intåget av det internationella regelverket har redovisningskartan förändrats. Förhoppningarna 
med de nya reglerna är att man skall ”täppa till de luckor” som tidigare funnits och stoppa 
möjligheten till att lämna missvisande, och i vissa extremfall, falska uppgifter. I och med 
införandet av IAS/IFRS kommer det krävas att alla noterade bolag inom EU, från och med den 1 
januari 2005, skall implementera och upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de nya 
internationella redovisningsprinciperna. Med noterade bolag avses företag vars aktier är noterade 
vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad inom Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). I Sverige avser de Stockholmsbörsen, Nordic Growth 
Market samt Aktietorget. Införandet av den nya förordningen ledde även till vissa förändringar i 
Årsredovisningslagen (ÅRL), nämligen att även icke-noterade företag har möjlighet att tillämpa 
IFRS i sin koncernredovisning. Det bör nämnas att de företag som väljer att tillämpa IFRS måste 
göra det fullt ut, man kan alltså inte välja att tillämpa endast en eller att par av IAS-standardena. 
Som en effekt av implementeringen kommer inte mindre än ca 7000 noterade företag inom EU att 
påverkas av de nya reglerna. I USA och resten av den amerikainfluerade världen har det skett en 
motsvarande omskrivning och fördjupning av regelverk och lagstiftning avseende finansiell 
rapportering.23    

Syftet med IAS-förordningen anges vara att bidra till att skapa en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv fungerande marknad. Genom harmonisering av finansiell information, samt 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder hos de företag som omfattas av 
förordningen, hoppas man kunna uppnå detta syfte. Ett andra syfte värt att nämna är att 
investerare skall kunna lita på redovisningsrapporter och att de skall vara jämförbara oavsett 
vilket land som upprättande sker i. Investerarnas intresse beaktas även i nästkommande syfte, och 
i första hand de investerare som handlar på aktie- och obligationsmarknaden. Där skall nämligen 
de finansiella rapporter som ingår i års- och koncernredovisningar i första hand förse dem med 
tillförlitlig och relevant information för framtidsorienterade beslut.24   

3.1.2 Redovisningsrådet 
Redovisningsrådet (RR) bildades 1989, till följd av att vissa större företag avvek från tidigare 
utfärdade rekommendationer angående redovisning, genom tillkomsten av Stiftelsen för 
utvecklande av god redovisningssed. Stiftare var då staten, auktoriserad revisorer och dåvarande 
Sveriges Industriförbund. 1998 övertogs dock stiftelsens uppgifter av nuvarande Föreningen för 
utvecklandet av god redovisningssed. Sedan dess har formen även bytt karaktär, från att de privata 
och statliga sektorerna har samarbetat är det nu mer en helt privat organisation. Eftersom RR och 
                                                

 

23 Magasinet, eller IFRS! hur man upprättar en IFRS-redovisning första gången – övergångsregler (juni 2005) 
24 Bjuvberg J., IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt, (2004) Skattenytt nr 1-2 
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dess arbete i första hand är riktade mot noterade bolag då bolagen via ett noteringsavtal med 
Stockholms fondbörs blir tvungna att följa RR:s rekommendationer. Föreningen har till syfte att 
främja utvecklingen av god redovisningssed genom att verka för en enhetlig redovisning, 
utformad med utgångspunkt i ett aktiemarknadsperspektiv och i samklang med den internationella 
utvecklingen inom området. 
På det internationella planet arbetar Redovisningsrådet aktivt med European Financial Reporting 
Advisory Group (EFRAG), dels genom att RR deltar i det tekniska arbetet hos EFRAG, dels 
genom att medverka vid EFRAGs möten och lämna synpunkter samt informera om svenska 
aktiviteter på redovisningsområdet. I och med att de flesta noterade bolag i Sverige på ett eller 
flera sätt har internationell anknytning t ex genom kunder, ägare eller placerare bör därför de 
svenska företagens redovisning i största utsträckning vara kompatibel med det internationella 
sättet att redovisa.25 Här kommer kopplingen mellan RR:s rekommendationer och IASB:s 
regelverk:   

 

”Inriktningen är att Rådets rekommendationer skall följa IFRS/IAS och att avvikelser 
härifrån skall förekomma endast om svensk lag lägger hinder för en redovisning enligt 
IFRS/IAS eller om det finns andra starka skäl.” 26   

Redovisningsrådet har sedan tidigare 29 stycken publicerade rekommendationer som i första hand 
vänder sig till företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller utgör ett stort offentligt 
intresse. Men i och med att de nya IFRS reglerna börjar gälla från och med 1:a januari 2005 har 
även RR fått anpassa sig till dem. Tre nytillkomna rekommendationer, som börjar gälla från och 
med januari 2005, har utformas. Rekommendationerna vänder sig i första hand till kompletterande 
redovisningsregler för koncerner och delårsrapportering för koncerner. Speciellt då hos företag 
vars aktier är noterade på svensk börs eller annan auktoriserad marknadsplats.27  

                                                

 

25 http://www.redovisningsradet.se/pdf-05/Prospekt_2005.pdf (2005-11-05) 
26 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html (2005-11-05) 
27 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html (2005-11-13) 

http://www.redovisningsradet.se/pdf-05/Prospekt_2005.pdf
http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html
http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html
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3.2 Pensioner 
För att förstå svårigheterna med att redovisa pensioner enligt IAS19/RR29 krävs grundläggande 
kunskaper om pensionssystemet i Sverige. Det svenska pensionssystemet är komplext och för att 
förstå uppbyggnaden av det sammanfattas de mest grundläggande principerna. Framtida pension 
för en individ kan bestå av tre olika nivåer nämligen allmän pension, tjänstepension och privat 
sparande. En redogörelse för allmän pension och tjänstepension presenteras nedan då det är de 
som regleras av IAS19/RR29.    

3.2.1 Allmänna pensionssystemet 
Sverige har idag ett allmänt pensionssystem som består av en lagstadgad pension från staten som 
administreras av Riksförsäkringsverket, Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten. 
Pensionen beräknas utifrån individens intjänade och beskattade inkomst under sin livstid. 
Pensionen finansieras genom den s.k. allmänna pensionsavgiften på 7 % samt genom en 
arbetsgivaravgift i form av en ålderspension på drygt 10 % som arbetsgivaren betalar varje 
månad. Det finns ett maxbelopp av hur stor del av en inkomst som är pensionsgrundande vilket är 
7,5 prisbasbelopp. Inkomster över 7,5 prisbasbelopp är således inte pensionsgrundande.28 

Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år och följer den allmänna prisutvecklingen. Det 
finns även en lägre gräns för pensionsgrundande inkomst vilket för 2005 är 16 666kr.29  

Den allmänna pensionen är uppdelad i tre delar; inkomstpension, premiepension och för vissa 
även en garantipension. Det pensionssystem Sverige har idag infördes 1999 och ersatte det 
tidigare pensionssystemet med folkpension och ATP. Det tidigare systemets uppbyggnad med 
allmän tilläggspension var förmånsbestämt vilket innebar att pensionen bestod av en fastställd 
andel av individens lön. Systemet blev ohållbart på grund av Sveriges otillräckliga ekonomi och 
en ökad andel pensionärer i samhället.30  

Med det nya pensionssystemet avsätts en summa baserad på inkomsten varje år till framtida 
pension. Summan motsvarar 18,5 % av individens inkomst. 16 % går till inkomstpension och 
resterande 2,5 % går till premiepensionen som placeras individuellt. Inkomstpensionen är ett 
fördelningssystem som innebär att de avgifter som betalas in dagsläget går till dem som är 
pensionärer idag. På samma sätt kommer framtida pensionärers pension att finansieras av 
dåvarande aktiv arbetskraft. Premiepensionen är ett premiereservsystem vilket innebär att de 2,5 
% som sätts av utifrån en individs inkomst idag blir disponibla först när individen går i pension. 
Pengarna placeras i värdepappersfonder som varje person själv väljer. Garantipension är till för 
dem som har inkomst under 16 666 kr eller ingen inkomst alls. Det oranga kuvertet som PPM 
skickas ut varje år visar en sammanställning av den intjänade framtida pensionen. Den allmänna 
pensionen följer samhällsekonomins fluktuationer och inkomstutveckling vilket gör att systemet 
är stabilt på lång sikt.31  

3.2.2 Avtal och tjänstepensioner 
Avtalspension eller s.k. tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen och erbjuds 
ofta till flertalet av dagens tjänstemän. Tjänstepension är reglerad mellan fackförbund och 
arbetsgivare och gäller för alla anställda på en arbetsplats som har kollektivavtal. En arbetsgivare 
utan kollektivavtal kan också välja att betala en pensionsförsäkring åt sina anställda. 
Pensionsförsäkringspremier är avdragsgilla till en viss summa och beloppet som utfaller är 
skattepliktigt. Övriga försäkringar klassas som kapitalförsäkringar vid beskattningen, där 
premierna inte är avdragsgilla , men beloppet som betalas ut är skattefritt. 

                                                

 

28 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/

 

 (2005-12-07) 
29 www.blinfo.se/bla/fakta.gml?nummer=98:S30 (2005-12-07) 
30 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/ (2005-12-07) 
31 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/ (2005-12-07) 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/
http://www.blinfo.se/bla/fakta.gml?nummer=98:S30
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/
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Tjänstepension innebär att företaget sätter av en viss del av den anställdes inkomst för att i 
framtiden betalas ut i pension. Den förändring som IAS 19/RR 29 medför innebär att alla 
pensionsutfästelser ska redovisas på ett enhetligt sätt i en koncern. Det finns två olika former av 
tjänstepension; premiebestämd respektive förmånsbestämd.   

Den premiebaserade planen brukar även kallas avgiftsbestämd plan och innebär att företaget 
betalar en fastställd avgift varje månad till en separat juridisk enhet. Avgiften som företaget 
betalar är en försäkringspremie som företaget förbinder sig till och därefter tillkommer inga 
ytterligare förpliktelser att göra fler betalningar. Den framtida pensionen är osäker i fråga om 
belopp och beror på ett flertal faktorer. Storleken på den kapitalbas den anställde byggt upp vid 
pensionering påverkar pensionens storlek liksom antalet år som premierna blivit betalade. 
Pensionens storlek beror även på hur väl försäkringsbolaget förvaltat kapitalet, under hur lång tid 
kapitalet kommer att utbetalas samt hur väl personen har lyckats med sina placeringar. Den 
anställde kan välja mellan en traditionell placering respektive fondförvaltning där det är en separat 
juridisk enhet som förvaltar kapitalet. 
Den premiebaserade planen är relativt okomplicerad att redovisa enligt IAS 19/RR 29 där 
beloppet företaget betalar in redovisas som en kostand. Det som gjort redovisningen mer 
omfattande är de upplysningskrav som tillkommit.32  

Den förmånsbaserade planen innebär att företaget har en förpliktelse gentemot den anställde där 
pensionsbeloppet är överenskommet. Utfallet av tjänstepensionen är således bestämt och 
premierna anpassas efterhand för att förpliktelsen ska säkerställas. Tjänstepensionen baseras på en 
viss procentsats av den anställdes slutlön och i de fall ersättningen blir större än beräknat när den 
anställde går i pension, står företaget för risken och kostnaden. Företaget estimerar den årliga 
betalningen som måste göras för att uppfylla det framtida åtagandet.  
RR 29 medför att de noterade företagen för förmånsbestämda planer ska redovisa sin 
proportionella andel av förpliktelsen samt de förvaltningstillgångar och kostnader som åtagandet 
medför. I likhet med den premiebaserade planen tillkommer omfattande upplysningskrav även för 
den förmånsbestämda planen.33  

Avtalspensionsavtalet avgörs utifrån vilken sektor den anställde arbetar inom, där olika avtal 
gäller olika sektorer. Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän (ITP) är den 
tjänstepension som erbjuds privatanställda tjänstemän. ITPK är en kompletterande ålderspension 
för de privatanställda tjänstemän som fyllt 28 år. Försäkringen grundas på ett avtal mellan 
Privattjänstemannakartellen (PTK) och svenskt näringsliv. ITP är en förmånsbestämd plan och 
finansieras av arbetsgivaren. De pengar företaget sätter av till ITP kvarstannar i företaget och är 
skuldförda i balansräkningen. Inbetalningen sker till t ex PRI (Pensionstjänst AB) eller Alecta 
vars uppgift är att säkerställa pensionstagandena. Alecta ska förvalta pensionsmedlen för att skapa 
avkastning och samtidigt bibehålla en låg risknivå. ITPK som är en kompletterande pension ger 
den anställde möjlighet att placera 2 % av deras lön själv. Förvaltningen sker i ett 
försäkringsbolag som den anställde väljer och betalas ut under en femårs period med möjlighet till 
efterlevandeskydd.34 

3.3 Olika förvaltningsformer 
Ålderspensionen i ITP kan förvaltas på två olika sätt antingen genom FPG/PRI-modellen eller köp 
av pensionsförsäkring i Alecta etc. FPG/PRI-modellen bygger på att företaget själva ansvarar för 
de anställdas ålderspension genom att kontinuerligt skuldföra pensionsutfästelserna i 
balansräkningen. 

                                                

 

32 http://www.alecta.se/WEB/INTERNET/Lankdatabas.nsf/ByKey/1311.pdf/$file/1311.pdf (2005-12-10) 
33 http://www.alecta.se/WEB/INTERNET/Lankdatabas.nsf/ByKey/1311.pdf/$file/1311.pdf (2005-12-10) 
34http://www.alecta.se/Web/INTERNET/Alectase.nsf/docsforlinks/Alltforforsakrade_Jagvillvetamerom___Alectaspro
dukterITP_TGL_ITPK_Alectasprodukter_Alectasprodukter_ITP_TGLochITPK?OpenDocument (2005-12-10) 

http://www.alecta.se/WEB/INTERNET/Lankdatabas.nsf/ByKey/1311.pdf/$file/1311.pdf
http://www.alecta.se/WEB/INTERNET/Lankdatabas.nsf/ByKey/1311.pdf/$file/1311.pdf
http://www.alecta.se/Web/INTERNET/Alectase.nsf/docsforlinks/Alltforforsakrade_Jagvillvetamerom___Alectaspro
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3.3.1 PRI 
FPG/PRI-modellen är en alternativ finansieringsform för pensioner och erbjuds av Pensionstjänst 
AB (PRI) och Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG). Modellen innebär att företaget hanterar 
pensionskapitalet tills dess att pensionerna ska utbetalas. En annan möjlighet är att säkerställa 
pensionsutfästelserna genom bildande av tillsynsstiftelse. Bra placeringar kan leda till sänkt 
pensionskostnader för företaget genom förvaltningsval som leder till avkastning på kapitalet. De 
belopp som skuldförs i de anslutna företagen är premierna för ITP-planens ålderspension, 
värdesäkringen och traditionell ITPK. Traditionell ITPK innebär att den anställde inte gjort något 
val om hur pensionen ska förvaltas. Värdesäkringspremien är en extra avsättning som syftar till att 
värdesäkra pensionsförmånerna.35   

För att garantera pensionerna ifall företaget skulle gå i konkurs i ITP/PRI-systemet erbjuder FPG 
en tvingande kreditförsäkring där de genomför kontinuerliga kreditupplysningar om företaget för 
att bedöma deras ekonomiska ställning. Skulle en konkurs inträffa tecknas en pensionsförsäkring 
hos Alecta. Administrationen av pensionsåtagandena sköts av PRI genom att förse företagen med 
information för att möjliggöra korrekta beräkningar av pension i redovisning och rapporter. 36  

Företaget lämnar uppgifter om framtida pensionsåtagande vilket utgör en skuld till företagets 
anställda. Skulden består av tre delar vilka är kapitalvärde, konsolideringsreserv samt särskilda 
värdesäkringsmedel. Kapitalvärdet av en pensionsutfästelse är nuvärdet av hittills intjänad 
pensionsrätt och är som högst precis innan pensionering. Hela 86 % av pensionsskulden utgörs av 
kapitalvärdet och denna baseras utifrån den anställdes egenskaper exempelvis ålder, kön, 
beräknad återstående medellivslängd, pensionsålder, lön, tjänstetid, kön osv. Egenskaperna 
tillsammans med en antagen diskonteringsränta är bas för den beräkning PRI genomför. Det är av 
stor vikt att antagandena är rimliga för att skulden ska matcha den pensionsutfästelse man har. 
Konsolideringsreserven är en extra reservering som komplement till kapitalvärdet och fungerar 
som en reserv mot ökad inflation. Konsolideringsreserven utgör ca 9,5 % av pensionsskulden. 
Särskilda värdesäkringsmedel är en extra avsättning som används till eventuella justeringar och 
värdesäkringar av pensionerna. Den utgör ca 6% av den totala pensionsskulden och beräknas för 
hela företaget. Pensionskostnaden delas in i rörelsekostnad respektive finansiell kostnad. Den 
finansiella kostnaden för skuldökningen fastställs av PRI varje år och beräknas genom ett 
schabloniserat mått som utgår ifrån ränta och värdesäkring. Räntefaktorn multipliceras sedan med 
den genomsnittiga rörelsekostnaden och resterande belopp är rörelsekostnaden. Uppdelningen av 
pensionskostnaden är till för att öka jämförbarhet mellan företag.37  

Sedan IAS19/RR29 trädde i kraft har redovisningen av pensionsåtagande i svenska koncerner 
förändrats. PRI har sedan 2001/2002 försett stor del av företagen i Sverige med allmän 
information och aktuariella beräkningar. De erbjuder även analys av faktorer som påverkar 
pensionsskulden t.ex. utbetald pension under året, räntesatsen vid nuvärdesberäkning av 
förpliktelsen, inlösen hos Alecta, dödsfall, avångspensioner m.m. Felaktiga aktuariella antaganden 
kan leda till stora ökningar eller minskningar av pensionsförpliktelsen och det är därför väldigt 
viktigt att göra noggranna beräkningar.38  

3.3.2 Alecta 
Alecta, tidigare Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (SPP), förvaltar privatanställdas 
pensionslösningar i ITP åt ca 30000 företag i Sverige på uppdrag av Svenskt Näringsliv och 

                                                

 

35 http://www.pri.se/pri/priweb.nsf?opendatabase (2005-12-09) 
36 www.fpg.se (2005-12-09) 
37 http://www.pri.se/pri/priweb.nsf?opendatabase (2005-12-09) 
38 http://www.pri.se/pri/priweb.nsf?opendatabase (2005-12-09) 

http://www.pri.se/pri/priweb.nsf?opendatabase
http://www.fpg.se
http://www.pri.se/pri/priweb.nsf?opendatabase
http://www.pri.se/pri/priweb.nsf?opendatabase
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PTK.39 Alecta har haft stora problem med att ta fram en metod som enligt gällande principer 
fördelar förpliktelserna och tillgångarna. Det är först på senare tid som de med hjälp av revisorer 
kunnat utarbeta en lösning. Huvudansvaret hos Alecta är placeringar i ITP-planen samt hantering 
och betalning av familjepension och sjukpension. Alecta får även administrativa uppdrag att 
utföra från PRI.40  

Huruvida ITP-planen hos Alecta ska klassificeras som förmånsbestämd eller avgiftsbestämd har 
varit en omdiskuterad fråga. Slutligen bestämdes att planen skulle klassificeras som 
förmånsbestämd. Då Alecta inte kunnat ge konkret information om hur ITP-planen ska redovisas 
korrekt gavs företagen möjlighet att redovisa försäkringarna i Alecta som avgiftsbestämda 
tilläggsupplysningar.41 Det finns dock ett undantag där ett enda företag i Sverige (vilket även är 
största kund åt Alecta) har ett exklusivt avtal med Alecta. Avtalet innebär att företaget får specifik 
information som möjliggör beräkningar av pensionsåtaganden enligt IAS 19 och således 
redovisning av ITP-planen som förmånsbestämd. Trots att företaget får specifik information 
angående beräkningar av pensionsåtagandena enligt IAS 19 från Alecta har de nu bett om att få 
flytta ut kapitalet. Återigen omfattas företaget av ett unikt avtal om flytträtt vilket kom till då 
dåvarande SPP delades upp i SPP samt dotterbolaget SPP Liv. Företaget valde att stanna kvar i 
SPP (nuvarande Alecta) men fick möjlighet att flytta till SPP Liv i framtiden. En anledning till att 
företaget vill flytta ut sitt kapital från Alecta är att de istället vill trygga ITP-planen i en FPG/PRI-
stiftelselösning. Företagets andel av överkonsolideringen, d v s kapitalets övervärde, är drygt fyra 
miljarder kr vilket avsevärt skulle kunna påverka balansräkningen till det bättre vid en eventuell 
flytt. Skulle en flytt bli tillåten är företaget först med att flytta ut sitt pensionskapital från Alecta.42   

3.3.3 Collectum 
Collectum är ytterligare en förvaltare som sköter administrativa ärenden på uppdrag från PRI. I 
likhet med Alecta är det även Svenskt Näringsliv och PTK som ansvarar för rörelsen. Collectum 
förvaltar den premiebestämda kompletterande ålderspensionen ITPK där den anställde gjort ett 
aktivt val. Collectum ansvarar även för förmånstagarförordnade, familjeskyddet i ITPK samt 
tjänstegrupplivförsäkringen TGL.43 

                                                

 

39www.alecta.se/WEB/INTERNET/alectase.nsf/docs/MeromAlecta_Vadvigor_Vadvigor_Vartuppdrag_Vartuppdrag

 

2005-12-02 
40 www.alecta.se/WEB/INTERNET/Lankdatabas.nsf/ByKey/1311.pdf/$file/1311.pdf 2005-12-02 
41 Nyheter inför bokslutet 2003, Balans  nr. 11 (2003) 
42 Nyhetsbrevet: Pensioner & Förmåner 2005, s. 4, nr 10 (2005-11-16) 
43 www.collectum.se/templates/Page____128.aspx 2005-12-02 

http://www.alecta.se/WEB/INTERNET/alectase.nsf/docs/MeromAlecta_Vadvigor_Vadvigor_Vartuppdrag_Vartuppdrag
http://www.alecta.se/WEB/INTERNET/Lankdatabas.nsf/ByKey/1311.pdf/$file/1311.pdf
http://www.collectum.se/templates/Page____128.aspx
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4. Empiri   

I empiriavsnittet presenteras först kort bakgrundsfakta om företaget vi har granskat, vilket 
följs av det intervjumaterial vi har åstadkommit.  

4.1 Cramo 
Cramo är en av norra Europas ledande uthyrningskoncerner med verksamhet i Skandinavien, 
Baltikum, Polen, Nederländerna samt Belgien. Företaget hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara 
lokaler till främst industri, byggföretag och den offentliga sektorn. Cramo kombinerar det lokala 
företagets engagemang med det stora företagets styrka och möjlighet till kvalificerad 
affärsstyrning. Genom ca 180 depåer och kontor i ovan nämnda länder erbjuds kunderna ett brett 
produktsortiment och hyresformer som kan anpassas till den lokala efterfrågan.44 Under oktober 
2005 blev det klart att Cramo kommer att bli uppköpta av det finska börsnoterade bolaget 
Rakentajain Konevuokraamo Oyj (RK). RK driver sin verksamhet inom samma segment som 
Cramo. Då RK är noterat på Helsingforsbörsen omfattas det av kravet att upprätta sin 
koncernredovisning enlig IFRS. Uppköpet av Cramo kommer att slutföras under början av 2006 
då Cramo även tvingas upprätta sin moderbolagsrapportering enligt IFRS. Då köpet slutförs under 
2006 är det första året som moderbolagsrapportering sker enligt IFRS men förberedande arbete 
inför implementeringen inleddes då beskedet om uppköpet offentliggjordes under slutet av 2005. 
Ytterligare en anledning till att implementeringen redan påbörjats är kravet på att RK i sin 
koncernredovisning 2005 skall redovisa jämförelsesiffror även för Cramo under det aktuella året, 
en s k pro forma.     

På Cramo fick vi chansen att träffa och intervjua Gustaf Olsson, redovisningsansvarig samt Göran 
Nilsson, CFO för att få information om implementeringen av IFRS i företaget. Vi träffade även 
Jan Åke Magnuson från Deloitte som är auktoriserad revisor i Cramo för att få insikt i revisorns 
synpunkter angående implementering av IFRS. En ytterligare anledning till att vi ville intervjua en 
revisor var att få mer insikt angående redovisning av pensioner enligt IAS19/RR29. Intervjuerna 
har delats in i avsnitten Backgrund, Utbildning, Kostnader, Problemområden, Revisorns roll samt 
redovisning av pensioner enligt IAS19/RR29. Intervjusvaren presenteras med Cramo 
respondenterna som utgångspunkt och intervjun med revisorn som komplement för att påvisa de 
externa synpunkterna och expertis.  
I de fall respondenterna från Cramo har gett liknande svar har vi valt att bara redogöra för en av 
respondenternas åsikt. I de fall där åsikterna skiljer sig åt har vi belyst respondenternas personliga 
svar för att på så sätt ge en så komplett bild som möjligt.  

                                                

 

44 Årsredovisning Cramo 2004 
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4.1.1 Bakgrund till implementering av IFRS 
Vid intervjun med Gustaf Olsson, Redovisningsansvarig i Cramo, började han med att ge oss en 
bakgrund till uppkomsten och implementeringen av IFRS i Cramo. 

 
I december 2004 påbörjades en undersökning om en eventuell implementering av IFRS. 
Syftet med undersökningen var att se vilka effekter en implementering skulle få  i Cramo. 
Ett frågeformulär hade skickats ut till redovisningsansvarig i samtliga dotterbolag. 
Frågeformuläret skulle fungera som en grovinventering för att klargöra möjliga 
problemområden vid en övergång till IFRS. Resultaten av frågeformulären 
sammanställdes under mars 2005 då undersökningen om IFRS fortfarande var på en 
övergripande nivå. I augusti 2005 när förhandlingar mellan Cramos ägare och RK var 
långt gångna intensifierades även förarbetet med IFRS genom ett uppstartsmöte. 
Förhandlingarna blev klara i oktober 2005 och köpet kommer sannolikt att gå igenom på 
bolagsstämman januari 2006 då en sista omröstning sker bland aktieägarna. Då köpet sker 
i januari 2006 är det utifrån det räkenskapsåret som koncernredovisningen kommer att 
upprättas enligt IFRS. I RK:s årsredovisningen 2005 kommer en pro forma eller en s.k. 
look-alike IFRS ingå. Denna pro forma upprättas av Cramo och kan även räknas som ett 
tidigare jämförelseår vid koncernredovisningen 2006.  

För att klargöra om behovet av en implementering av IFRS funnits även om företaget inte hade 
blivit uppköpt vände vi oss till Göran Nilsson, CFO i Cramo? 

 

I slutet av 2004 gjordes en undersökning på uppdrag av styrelsen om IFRS effekter vid en 
implementering i Cramo. Frågan togs upp i Finance and Audit Commiteé som är ett 
utskott bestående av CFOs från respektive ägarbolag samt CFO från Cramo. Finance and 
Audit Committeé har tillkommit för att ta upp redovisningsfrågor i koncernen. Resultatet 
av undersökningen var att kostnaden var onödigt stor och implementeringen för 
tidskrävande. Eftersom en implementering inte heller var nödvändig beslutades att 
tillsvidare inte införa IFRS i koncernredovisningen.   

4.1.2 Utbildning av personal inom IFRS 
När det gäller utbildning av personal inom IFRS var respondenternas svar hos Cramo liknande. 
Gustaf Olsson beskriver utbildningsprocessen i Cramo:  

 

Hittills har samtliga CFOs i de olika verksamhetsländerna och i vissa fall 
redovisningscheferna fått utbildning i IFRS. Utbildning angående IFRS har Cramo beställt 
av en revisionsbyrå. För att få en enhetlig utbildning har samma revisionsbolag anlitats. 
Stor del av informationen om IFRS fås på daglig basis genom interaktion mellan CFO och 
revisorer, både lokalt och övergripande. Revisorerna hos det finska bolaget RK har ännu 
inte varit lika aktiva i processen som förväntat.  

För att jämföra ovanstående svar med revisorns förväntningar på kunskapen hos företaget 
tillfrågades Jan Åke Magnuson.   

 

CFO och redovisningschefen bör vara insatta i IFRS eftersom det i första hand är de som 
arbetar med redovisning. VD ska även inneha övergripande kunskaper om IFRS då 
rapportering sker till honom. 
Styrelsen och ägaransvariga bör även vara kunniga om IFRS eftersom det är de som 
beslutar om implementering. Då nyckeltalen i företaget förändras vid en övergång till 
IFRS är det viktigt att också låneansvarig är insatt i reglerna för att kunna ”översätta” 
nyckeltalen till banker och långivare som ofta arbetar utifrån nyckeltal.  



 

22

 
Vi frågade Jan Åke Magnuson hur pass uppdaterade företagen generellt är när det gäller nya 
redovisningsregler?  

 
Det är olika från företag till företag. En del av företagen är insatta i reglerna och 
uppdaterar sig fortlöpande medan en del andra företag har mindre kunnande och inte lika 
intresserade av att hålla sig uppdaterade i frågan. Generellt sett kan man säga att de större 
företagen är mer uppdaterade än de mindre, men det finns många undantag.  

4.1.3 Kostnader 
Kostnaderna för implementeringen av IFRS för Cramo består till störst del av interntid och 
konsultarvoden. När implementeringsarbetet inleddes beräknades det att 600-1000 interntimmar 
skulle krävas för att fullborda implementeringen av IFRS. Våren 2006 sattes upp som ett 
realistiskt mål för när implementeringen skulle vara fullt fungerade. I juni 2005 gjordes även en 
estimering av revisionsbolaget om hur många konsulttimmar som behövdes för att genomföra 
implementeringen i Cramo. Antalet timmar beräknades uppgå till 665 varav 50% av timmarna 
blivit förbrukade redan i mitten av oktober 2005. 
För att ta reda på vad kostnaderna för implementeringen beräknas uppgå till vände vi oss till 
Göran Nilsson. 

 

Den initiala budgeten för implementeringen av IFRS beräknades till 400 000 EUR vilket 
även i dagsläget är den estimerade slutgiltiga kostnaden. På grund av tidspressen har 
kostnaderna för implementeringen blivit onödigt höga. Om implementeringen skett under 
ett längre tidsperspektiv hade kostnaderna sannolikt blivit betydligt lägre.  

För att tydliggöra kostnaderna i de olika faserna av implementeringen och de olika 
kostnadsområdena fick vi ta del av en utarbetad estimering. Kostnaderna kommer att redovisas 
som transaktionskostnad om det accepteras av styrelsen. 
 De tre olika faserna i implementeringsarbetet var uppdelade i: 

- Fas 1, Projektplanering och uppföljning av frågeformulär utskickat i mars 2005 
- Fas 2, Analys 
- Fas 3, Implementering inklusive utbildning av personal  

I varje fas delades kostnaderna upp i fyra olika områden: 
- Intern tid 
- Externa konsulter 
- Inhyrd konsult 
- IT-system  

Gustaf Olsson svarade på frågan om han tror att kostnaderna i form av tid och pengar kommer att 
”återbetala” sig i längden med IFRS? 

 

Jag tror inte att det rör sig om en återbetalning utan att implementeringen är något som 
måste göras i detta fall. Om bolaget inte tvingats att införa IFRS hade det varit upp till 
ägarna att besluta om en implementering var värd kostnaden i form av intern tid, 
systemutveckling, utbildning m.m.   
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I frågan om kostnaden för implementeringen, ville Jan Åke Magnuson lyfta fram en viktig 
synpunkt, som enligt honom, många företag inte tänkte på. 

 
I samtycke med Gustaf är det inte rätt att tala om att kostnaderna kommer att återbetala 
sig. Implementeringen av IFRS för Cramo är ett måste och likaså det medföljande 
kostnaderna både i form av intern tid och revisorsarvoden. Konsultarvoden uppfattas ofta 
som väldigt höga men de bör sättas i relation till företagets omsättning. I detta 
sammanhang framstår oftast inte kostnaderna som så stora, speciellt inte med tanke på de 
böter och negativ publicitet företagen kan råka ut för om reglerna inte följs fullt ut. Det 
finns många redovisningsskandaler, Enron är ett extremt exempel på vad som kan hända 
om redovisningen missköts.  

4.1.4 Problemområden 
I följande avsnitt hade vi för avsikt att få respondenternas personliga åsikter angående IFRS samt 
påvisa mer konkreta problemområden som IFRS medför vid implementeringen.  

Vi frågade Gustaf Olsson vad hans personliga syn på de nya redovisningsreglerna är?  

 

Fördelarna med IFRS är att det blir en mer enhetlig redovisning inom EU och värdering 
till marknadsvärden ger en mer rättvisande bild av företaget för investerare. Ett 
övergripande syfte med EU-anpassning till IFRS är att försöka få en mer globaliserad 
redovisning samt föra USA och EU närmare varandra. 
Då lagregleringen av IFRS är relativt ny, kommer det nog att dröja innan alla ”kryphål” 
upptäckts, åtgärdats och praxis etableras. Lagreglering av IFRS leder även till en ökad 
byråkratisering där det kan vara svårt att avgöra vem som egentligen gynnas av reglerna. 
Nackdelarna med IFRS är att utformningen av årsredovisningarna kommer bli mer 
komplicerade för läsare om man inte är expert inom området. Årsredovisningens 
omfattning fördubblas nästan och notsystemets utformning kommer att innehålla mer 
information förknippad till resultat- och balansräkning. Marknadsnedgångar kommer att 
belasta eget kapital.  

 

Göran Nilsson tyckte i likhet med Gustaf Olsson att fördelarna med IFRS är att den gör 
redovisningen mer transparent i och med att jämförbarheten av koncernredovisningen 
ökar mellan företag oavsett i vilket land företaget har sitt säte. Nackdelarna med IFRS är 
att redovisningen blir mer komplicerad och att företagen får ytterligare regler att anpassa 
sig till. Förutom IFRS måste företagen även vara insatta i ett antal lagar och 
rekommendationer såsom Årsredovisningslagen, Bokföringslagen, Aktiebolagslagen, 
Redovisningsrådets rekommendationer, Bokföringsnämndens rekommendationer osv. 
Utöver de ovan nämda redovisningsregler måste även företagen följa skattereglerna inför 
det skattemässiga bokslutet.  
Att hålla reda på alla dessa lagar och rekommendationer innebär en avsevärd merkostnad 
för företagen. Göran Nilsson påpekar vidare att den gamla hedervärda ekonomichefsrollen 
har förändrats avsevärt i och med en konvertering till IFRS. Tidigare har buffertar satts av 
i företaget under goda tider för att kunna nyttjas i dåliga tider i syfte att minska effekterna 
av lågkonjunkturen. I och med en IFRS konvertering försvinner detta tänkande och 
uppgångar kommer att blir mer distinkta i likhet med nedgångar som kommer att slå hårt 
mot företagen. Effekterna av hög- respektive lågkonjunkturer kommer att bli överdrivet 
stora. Ett bra exempel på detta är då företag genomför årliga nedskrivningsprövningar, så 
kallade impairment test, i lågkonjunkturer och stora nedskrivningar av goodwill blir 
aktuella. Konsekvenserna av nedskrivning av goodwill i lågkonjunktur kommer 
förmodligen leda till att många företag tvingas i konkurs.   

Även i den här frågan kände vi att Jan Åke Magnusons expertis och externa synsätt skulle kunna 
belysa andra eventuella problemområden: 
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Jag tycker att en av nackdelarna med IFRS är att goodwill värdetestas varje år istället för 
att avskrivas utifrån det initiala värdet. Nackdelarna med koncernredovisning enligt IFRS 
är att en lågkonjunktur slår hårt mot företagets löpande resultat och att det samtidigt 
skapas nedskrivningsbehov. När det gäller jämförelse mellan företag som tillämpar IFRS i 
koncernredovisningen underlättas det dock för investerarna.   

Tror Ni att det kommer att krävas att även onoterade bolag i framtiden anpassar sin 
koncernredovisning enligt IFRS? Och i sådant fall varför? 

 

I framtiden tror jag att ÅRL kommer att anpassas efter IFRS-reglerna. Alternativt kommer 
även de större onoterade aktiebolagen tvingas anpassa sin koncernredovisning efter IFRS.  

Gustaf Olsson beskriver nedan vilken av IAS-reglerna som haft störst inverkan på redovisningen 
och dess poster efter tillämpningen:  

 

Då Cramos största tillgångpost är maskiner och inventarier som regleras av IAS16 
”Property, plant and equipment, kommer stor vikt att läggas vid regeln. IAS16 i sig är inte 
speciellt komplicerad men i och med omfattningen på posten krävs det en så korrekt 
redovisning som möjligt. 2003 testades goodwill värdet i Cramo på högsta nivå. Testet 
medförde en nedskrivning på 77 MEUR vilket innebär att värdet på goodwill blev mer 
rättvisande och mer aktuellt enligt IFRS standard. Svårigheten med mätning av goodwill 
för koncernredovisningen är att det inte finns några direkta parametrar att använda sig av. 
I framtiden kommer det kanske etableras mer strikta och enhetliga parametrar för att få en 
mer likvärdig bedömning av goodwill företag emellan.  

Gustaf Olsson ger en kort beskrivning av hur de dagliga rutinerna påverkas av de nya 
redovisningsreglerna: 

 

I dagsläget befinner vi oss i ett vakuum mellan de traditionella redovisningsreglerna 
GAAP och IFRS. Vi har ännu inte riktigt gått över i det nya tankesättet men detta kommer 
förmodligen ske under budgetplaneringen för 2006. Det nya tänkandet enligt IFRS 
kommer tidigast att sätta sig under första kvartalet 2006. De dagliga rutinerna påverkas 
även av att stor del av den interna tiden går åt till att förbereda inför övergång till IFRS, 
dels i form av redovisningsfrågor och systemutveckling.  
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4.1.5 Revisorns roll 
Då informationen om IFRS ofta är begränsad hos många företag får revisorn en viktig roll vid en 
implementering. För att se om synen på revisorns roll vid en implementering skiljer sig åt från 
företagets perspektiv eller revisorns perspektiv frågade vi både Jan Åke Magnuson och Göran 
Nilsson.   

Vi började med att fråga Göran om hans syn på revisorns roll vid implementeringen av IFRS. 

 
Revisorns roll vid vår konvertering till IFRS har varit att granska konverteringen och 
revidera vår tillämpning av reglerna. Cramo har även anlitat specialister från 
revisionsbolag som har bistått med teori och tillvägagångssätt vid implementeringsarbetet. 
Det är här viktigt att skilja på revisorns och specialisternas roller. Revisorn fungerar 
endast som granskare av företagets räkenskaper medan specialisterna delger företaget sin 
sakkunnighet i vissa frågor. Det är slutligen viktigt att uppmärksamma att det är 
företagsledningens ansvar att räkenskaperna är korrekta och upprättade enligt aktuella 
lagar och rekommendationer.    

Jan Åke Magnusons synpunkter på hur pass stor del revisorns roll är vid själva implementeringen, 
vad det gäller kunnande och expertis. 

 

Deloittes roll är inte att driva processen utan istället fungera som support för företaget i 
det dagliga arbetet i implementeringsprocessen. Den huvudsakliga utbildningen beställer 
företaget själva från specialister t ex från revisionsbyråer.  

Varifrån får ni information och uppdateringar om IFRS? 

 

Vi utbildas av experterna inom IFRS på Deloitte. Vi utökar även vår information från IAS 
Plus där senaste uppdateringar om nya regler finns tillgängliga.   

Hur stor del av ert jobb har tillägnats åt implementering av IFRS sedan lagstiftningen infördes? 

 

För min del ägnar jag 5-10 % av mitt arbete åt implementering av IFRS sedan 
lagstiftningen infördes. För experterna inom Deloitte har arbetsbördan ökats betydligt 
mer.  

4.1.6 Redovisning av pensioner enligt IAS19/RR29 
Tyngdpunkten i intervjun med Jan Åke Magnuson handlade medvetet om redovisning av 
pensioner enligt IAS19/RR29 då han är mycket insatt i ämnet. Vid intervjun med Jan Åke 
Magnuson började han med att beskriva svårigheterna med pensionsförvaltningen. Enligt honom 
är bristande information och otydliga direktiv ifrån tjänstepensionsföretaget Alecta en viktig 
bidragande faktor till varför redovisning av pensioner försvårats. Alectas oförmåga att lämna ut 
information angående redovisning av pensioner nämns av Jan Åke Magnuson som ett exempel på 
bristande information. I ett flertal tidningsartiklar45 vi har granskat återkommer samma 
resonemang frekvent vilket stärker Jan Åke Magnusons uppfattning. Frågan om ITP-planen skulle 
redovisas som avgiftsbestämd eller förmånsbestämd tog lång att fastställa för Alecta och därmed 
fick företagen otydliga signaler om hur korrekt redovisning av ITP-planen skulle ske.  

                                                

 

45 Von Platen, M. Börsbolagets okända miljardsmäll, Affärsvärlden nr 45 (2005) 
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Ämnet pensioner berördes även under intervjun med Göran Nilsson men endast i mindre 
omfattning. Även han uppfattade Alectas oförmåga att ge tydliga direktiv angående redovisning 
av ITP-planen som den största svårigheten med redovisning av pensioner. Rekommendationerna 
från Alecta till börsbolagen i Sverige har hittills varit en tillsvidaretolkning av reglerna. 
Tolkningen av IAS19 verkar ha varit svår att förena med det svenska pensionssystemet jämfört 
med många andra länder. Då pensionsförsäkringsbolaget Alecta inte kunnat tillhandahålla värden 
till företagen för att kunna redovisa ITP-planen som förmånsbestämd har det lett till att företagen 
hamnat i en olycklig situation. När det gäller beräkningar av Cramos pensionsförhållanden har en 
extern konsult anlitats. Konsulten har genom en fullmakt fått tillgång att värdera Cramos 
pensionsfonder. Syftet med värderingen är att försäkra att pensionsfonden överstiger befintliga 
pensionsåtaganden.  

Vi frågade Jan Åke Magnuson om han trodde att företagen i större utsträckning kommer att 
använda sig av PRI och liknande företag när det gäller att beräkna framtida pensionsskulder. Han 
trodde att det kommer att bli vanligare att företag tar extern hjälp för att beräkna framtida 
pensionsskulder. Vi frågade Jan Åke Magnuson om två metoder som ofta nämns vid redovisning 
av pensionsskulder Project Unit Credit Method (PUC-metoden) samt korridormetoden. Han 
klargjorde snabbt att det inte var något samband mellan metoderna och de används i olika 
sammanhang. PUC-metoden är ett sätt att nuvärdesberäkna framtida pensionsförpliktelser och är 
en sådan tjänst som exempelvis PRI erbjuder.   

Korridormetoden regleras av RR29 i en speciellt komplicerad punkt (p.94) som innebär att 
effekter av ändrade försäkringsmatematiska antaganden som faller inom en på visst sätt definierad 
”korridor” inte skall påverka den redovisade pensionsavsättningen. Det innebär att mindre 
värdeförändringar inte alltid behöver påverka resultatet. Korridorens syfte är att undvika att 
kortsiktiga svängningar i t ex marknadsräntan skall påverka den redovisade pensionsförpliktelsen 
respektive den för perioden redovisade pensionskostnaden. Med tanke på pensionsåtagandens 
långsiktiga karaktär ansågs det inte rättvisande att ta in så kortfristiga ränteeffekter i 
redovisningen.  

Då metoden är komplicerad illustrerade Jan Åke Magnuson den med ett exempel.   
Början av året   Slutet av året 

Tillgångar 200

   

180

 

Skulder -150

   

155

 

Nettotillgångar 50

   

25

 

Budgeterad kostnad för nästa år

 

-12

     

Inbetalning till Alecta 10

       

48

   

48-25=23

  

Metoden innebär att företagen inte behöver ta upp förändringar av pensionsposten så länge de 
understiger ett visst belopp. Antag att lönerna i ett företag under ett år uppgår till 100 MSEK, av 
det sätts 12 % av till pensioner. 10 % av det högsta av tillgångar eller skulder fungerar som en 
”frizon”. I exemplet ovan är tillgångarna högre än skulderna vid början av året vilket tillåter en 
förändring i resultatet med 20 MSEK (0.10x200 MSEK) utan att justeringar behöver göras i 
bokföringen. Anta vidare att nettotillgångarna vid slutet av året minskat från 48 MSEK till 25 
MSEK vilket ger en minskning av nettotillgångarna med 23 MSEK. ”Frizonen” på 20 MSEK 
ingår i ”korridoren” och behöver inte belasta resultatet för året. De resterande 3 MSEK delas ut 
över genomsnittlig arbetslängd i företaget exempelvis  
3 MSEK/15År = 0,2 MSEK och måste kostnadsföras och justeras i tillgångsposten 
pensionstillgångar. 
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5. Analys  

I analysen behandlar vi empirin med hjälp av referensramen och tillhörande teori och 
presenteras våra egna tolkningar och analyser. Analysen kommer att delas in i följande områden 
Implementering, Revisorns roll samt Pensioner. Syftet är att komma fram 
till slutsatser som besvarar de ursprungliga frågeställningarna: 
Vilka svårigheter kan uppstå för onoterade aktiebolag vid implementering av IFRS? 
Vad är revisorns roll vid implementeringsarbetet? 
Vad är svårigheterna med redovisning av pensioner enligt IAS19/RR29?  

5.1 Implementering av IFRS 
Effekterna som en implementering av IFRS medför är varierande för olika företag beroende på 
verksamhetens omfattning, område och självfallet om företaget är noterat eller inte. I Cramos fall 
var reglerna helt nya för dem då de inte var noterade och behovet av en IFRS konvertering inte 
ansågs gynnsamt för företaget. När det sedan blev klart att Cramo skulle bli uppköpta stod de 
inför två stora svårigheter. Då de nya ägarna RK var noterade medförde det att Cramo i framtiden 
tvingas upprätta sin moderbolagsrapportering enligt IFRS. Det andra problemet var att tidsrymden 
för implementeringen var mycket knapp. Då köpet genomförs den 3 januari 2006, är det första 
året Cramo kommer att upprätta en ingående balans per det datumet som utgör förvärvsbalans för 
det finska bolaget RK. För att jämföra utvecklingen under 2006 enligt IFRS är Cramo tvugna att 
upprätta jämförelsetal för 2005, en s k Pro forma.  Pro forman kommer att ingå i RKs 
koncernrapportering som jämförelsesiffror inför kommande år.  

5.1.1 Utbildning 
När företag står inför betydande lagreglerade förändringar leder det ofta till en större inverkan på 
företaget än väntat. Risken med en implementering av IFRS är att även om den uppfattas som en 
stor process blir den ofta ännu mer omfattande än väntat. Vid ett tidigt skede i processen finns det 
en risk att det uppfattas som att implementeringen endast berör ett fåtal i företaget. I takt med att 
implementeringsarbetet fortskrider framkommer det ganska omgående att hela företaget påverkas 
på ett eller annat sätt. Visserligen koncentreras arbetet till ett fåtal personer som leder processen 
oftast CFO, redovisningsansvarig eller VD beroende på företagets storlek. I mindre företag kan 
det tänkas att en och samma person omfattas av flera roller och på så sätt blir ledande i processen. 
När det gäller personalens egna initiativ till att utbilda sig inom IFRS verkar det generellt sett vara 
de större företagen som är mer aktiva att söka egen information och uppdatera sig.   

Vi tror att det beror på att större företag har för vana att uppdatera sig kontinuerligt för sprida ut 
den arbetsbelastning som större förändringar medför. Genom att hålla sig uppdaterade minskas 
risken för eventuella feltolkningar vilket skulle kunna få omfattande effekter för ett stort företag. 
Det är självklart viktigt att mindre företag även håller sig uppdaterade men effekterna av 
feltolkningar behöver nödvändigtvis inte leda till lika stora effekter. Vi anser för övrigt att större 
företag har mer resurser i form av tid och pengar vilket ger dem bättre möjlighet att kunna hålla 
sig uppdaterade. Vi blev uppmärksammade om vikten av att låneansvarig på företag är insatt i 
reglerna då nyckeltalen förändras i och med redovisningens nya struktur. Det är viktigt att den 
låneansvariga kan förmedla nyckeltalens förändring till företagets långivare på ett övertygande 
sätt så att lånevillkoren inte påverkas.   

En konvertering till IFRS medför inte bara utbildning av företags anställda utan kräver även att 
systemen anpassas. Systemansvariga blir därmed en viktig del i konverteringen. Utbildningen av 
personal på Cramo har beställts av företaget från externa konsulter. Konsulterna gjorde en 
estimering att 665 konsulttimmar skulle krävas för att utbilda personalen på Cramo. Redan i 
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mitten av oktober var hälften av konsulttimmarna förbrukade. Sedan Europaparlamentet 
förordning nr 1602/2002/EG antogs den 19 juli 2002 har efterfrågan på konsult- och 
revisionbolagens tjänster, främst i form av specialisttjänster, ökat i omfattning. Då reglerna för 
IFRS är komplicerade och en felaktig tolkning av reglerna kan leda till stora följdeffekter för 
företagen anlitas oftast specialister från revisionsbolag för att minska risken för feltolkningar. 
Lagregleringen av IFRS har lett till stora kostnader för företagen som har implementerat reglerna 
samtidigt som efterfrågan på revisionsbolagens tjänster ökat väsentligt. Effekterna av en 
konvertering till IFRS kan vara varierande och oviss för olika företag däremot har ser framtiden 
ljus ut för revisionsbolag och konsulter inom området.   

5.1.2 Kostnader  
Kostnaderna för implementeringen av IFRS i Cramo har delats in i de fyra områdena: intern tid, 
externa konsulter, inhyrda konsulter och systemutveckling. Även om nästan hälften av tiden för 
implementeringsarbetet har skett internt i Cramo har nästan hälften av kostnaderna härletts till 
externa konsulter. Då implementeringsprocessen tvingas ske under en kort period har det lett till 
att kostnaderna blivit högre än nödvändigt. Anledningen till de höga kostnaderna är att fler 
konsulttimmar och en intensiv internutbildning behövts för att möjliggöra implementeringen 
under den begränsade tiden. Hade däremot implementeringsarbetet skett under en längre tid anser 
vi att kostnaderna kunnat minskats genom en högre grad av intern arbetsutbildning och färre antal 
konsulttimmar. Problemet med intern tolkning av IFRS är att rekommendationerna är väldigt 
svårbegripliga och därmed krävs ofta en tolkning av specialister från revisionsbolag. 
Konsultarvoden anses ofta som höga om man bara ser till själva kostnaden, jämförs kostnaden 
däremot med företagets omsättning får det ofta en annan proportion. En annan aspekt på 
konsultarvodena är att jämföra dem med de kostnader som kan uppstå vid en felaktig redovisning 
både i form av pengar och övriga skador för företagets rykte. Det som kan ifrågasättas med 
rekommendationerna är om de är utformade så att företagen ska kunna tolka dem själva eller om 
det är menat att det ska krävas specialisthjälp. En enklare utformning eller ökad tydlighet skulle 
eventuellt ge företagen en möjlighet att tolka reglerna själva och på så sätt minska kostnaderna för 
implementeringen.   

5.1.3 Problemområden  
När vi genomförde intervjuerna för uppsatsen var vi intresserade av att undersöka respondenternas 
personliga syn på IFRS. Fördelen med koncernredovisning enligt IFRS som samtliga nämnde var 
att jämförbarheten ökar mellan företag oavsett vilket land företaget befinner sig i. 
Årsredovisningarnas notsystem kommer däremot att bli mycket mer omfattande med 
tilläggsupplysningar vilket kommer att göra de svårtolkade för alla som inte är väl insatta i 
området. I och med det kan ökad jämförbarhet ifrågasättas om den vanliga läsaren inte kan förstå 
innehållet i årsredovisningarna. Utifrån respondenternas svar var ökad jämförbarhet den enda 
egentliga fördelen som nämndes. Vi tror det kan bero på att det nya sättet att redovisa är nytt inom 
Cramo och de mer fördelaktiga effekterna inte blivit påtagliga ännu. Effekterna av hög- respektive 
lågkonjunkturer blir väldigt påtagliga i och med redovisning enligt IFRS. Den främst bidragande 
orsaken till det är att marknadsvärderingar görs av goodwill och andra tillgångar på årlig basis. 
Under en högkonjunktur kommer de posterna att värderas högt och företagets resultat kommer att 
öka väsentligt.  
Vid lågkonjunktur kommer marknadsvärdet på de nämnda posterna sannolikt sjunka, i synnerhet 
goodwill. En stor nedskrivning av goodwill belastar eget kapital hårt vilket förmodligen kommer 
leda till att många företag tvingas gå i konkurs. En bransch som kan förväntas få det svårt vid en 
eventuell lågkonjunktur är fastighetsbranschen där stora övervärden ofta återfinns i 
balansräkningen.   

En synpunkt som Göran Nilsson framförde vid intervjun, som troligtvis är generell för de flesta 
företagen, var att det i dagsläget redan finns många lagar och rekommendationer som reglerar 



 

29

 
företagets redovisning. I och med uppkomsten av IFRS tvingas nu företagen behärska och 
tillämpa ännu en rekommendation. Att vara uppdaterad på alla lagar och rekommendationer är 
enormt tidskrävande och betyder en ökad kostnad för företagen. Vi tycker att det ska bli intressant 
att följa om det i framtiden kommer att ske någon förändring i antal regelverk som styr 
redovisningen i Sverige.  

Under intervjun med Gustaf Olsson på Cramo nämnde han även att det saknas praxis inom 
området. Än så länge finns det få konkreta riktlinjer om hur värdering av olika poster skall ske för 
att skapa så korrekt värde som möjligt. Som med alla annan lagstiftning uppstår situationer 
kontinuerligt där behov av förändringar krävs. Då området fortfarande är relativt nytt tror vi att 
det i framtiden kommer att skapas förbättringar för att minimera eventuella ”kryphål” i lagarna. 
En fråga vi hade funderat på var just, huruvida IFRS i framtiden kommer att omfatta fler företag 
än bara noterade aktiebolag. Vi valde därför att ställa den frågan till Jan Åke Magnuson för att få 
hans synpunkt. Han trodde att IFRS i framtiden kommer att omfatta även onoterade aktiebolag 
alternativt att ÅRL kommer att anpassas till IFRS reglerna. Vi tror att det skulle vara positivt om 
även större onoterade aktiebolag i framtiden skulle omfattas av IFRS. En anledning till det är att 
undvika situationen i Cramos fall där implementeringen tvingas ske under en kort period till höga 
kostnader. Skulle lagen även omfatta de onoterade aktiebolagen, skulle de kunna förbereda sig 
under en längre tid och därigenom vara mer uppdaterade. Om IFRS i framtiden skulle omfatta 
både onoterade och noterade aktiebolag skulle jämförbarheten mellan dem öka ännu mer och 
eventuella uppköp eller samgåenden kunna ske smidigare.  

5.2 Revisorns roll 
En konvertering till IFRS medför ofta ett stort behov av extern hjälp ifrån specialister för 
företagen. Specialisterna kommer ofta från samma revisionsbolag som företaget redan anlitar. De 
tillhandahåller utbildning för företagen och även experthjälp i specifika frågor. Revisorns roll vid 
implementeringen är att granska och revidera hur företaget tillämpat reglerna. Revisorn kan även 
fungera som support under processen men det är företaget i sig som är drivande i processen. Jan 
Åke Magnuson framförde under intervjun att 5-10 % av hans arbete gäller IFRS sedan IFRS blev 
lagreglerat i Sverige och att det är specialisterna som ägnar betydligt mer tid åt utbildning och 
support angående IFRS. I likhet med vikten av att revisorns granskning av företagens 
rapporteringar är oberoende är det minst lika viktig att revisorns medverkan i 
implementeringsprocessen är oberoende. Revisorn kan ge synpunkter och råd om hur reglerna bör 
tillämpas men är inte inblandad i den tekniska konverteringen. 
Vi tror att det i vissa fall kan uppstå ett förväntningsgap mellan företagen och revisorerna i fråga 
om revisorns delaktighet i konverteringen till IFRS. Företagets förväntningar på revisorns 
involvering överstiger ofta revisorns möjlighet till det. De företag som har mindre kunskaper 
angående IFRS har ofta förväntningar på att revisorn ska vara delaktig och bistå med mer hjälp än 
vad som tillåts för att revisorns oberoende ska vara intakt.  

5.3 Redovisning av pensioner enligt IAS19/RR29 
Både Jan Åke Magnuson och Göran Nilsson framförde under intervjuerna att Alectas oförmåga 
att tillhandahålla information angående redovisning av ITP-planen varit en av orsakerna till att 
redovisning av pensioner är komplicerat. Huruvida ITP-planen skulle redovisas som 
förmånsbestämd eller avgiftsbestämd tog lång tid att fastställa. En andel av ITP-planerna i Sverige 
finansieras genom försäkringspremier till Alecta. Detta arrangemang utgör en förmånsbestämd 
plan som omfattar flera arbetsgivare. Alecta kan i nuläget inte tillhandahålla den information som 
krävs för att redovisa planen som en förmånsbestämd plan. Som en konsekvens härav redovisas 
ITP-planer försäkrade hos Alecta som avgiftsbestämda planer.  
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Med tanke på ovannämnda problem finner vi det svårt att förstå att Alecta kunnat tillhandahålla 
en kund med fullständig information för att kunna redovisa ITP-planen som förmånsbestämd men 
inte övriga företag anslutna till Alecta. Det framgår inte varför Alecta valt att särbehandla 
företaget men vi tror att en av anledningarna skulle kunna vara att företaget faktiskt är Alectas 
största kund. Som nämnt i teoriavsnittet i uppsatsen vill företaget flytta ut sitt kapital från Alecta. 
Skulle det tillåtas, tror vi att det skulle kunna leda till att fler företag i framtiden kommer att 
försöka flytta sitt kapital från Alecta. Ett syfte med att byta till en FPG/PRI-stiftelselösning kan 
vara att redovisa eventuellt övervärde i balansräkningen. Vi tror även att företag i framtiden 
kommer att överväga alternativa förvaltningsmöjligheter än Alecta p.g.a. minskat förtroende för 
dem.  

Att beräkna nuvärdet av framtida pensionsförpliktelser är svårt då faktorerna som påverkar 
beräkningen ofta är svåra att fastställa. Project Unit Credit Method är en metod för att 
nuvärdesberäkna framtida pensionsförpliktelser. Ofta anlitar företag externa konsulter som 
genomför beräkningarna då de besitter specialistkunskaper i området. Vid intervjuerna var 
samtliga respondenter eniga om att konsulttjänsterna även i framtiden kommer att vara 
efterfrågade i stor utsträckning då det är viktigt att beräkningarna blir korrekta. Idag står företagen 
inför problemet att räntenivåerna är väldigt låga. Företagens åtaganden för pensioner avser 
utbetalningar flera år framåt i tiden. Då räntan under de senaste åren varit betydligt lägre än 
företagens diskonteringsränta medför det att pensionsförpliktelserna idag hos många företag är 
betydligt högre än redovisat. Om värdeförändringarna är av betydande belopp ger det en 
missvisande bild av företagets pensionsförpliktelser och en justering kan komma att krävas. Små 
värdeförändringar däremot behöver inte alltid påverka den redovisade pensionsavsättningen. 
Korridormetodens syfte är att undvika att ”normala” kortsiktiga svängningar i marknadsräntan 
skall påverka den redovisade pensionsförpliktelsen respektive den för perioden redovisade 
pensionskostnaden. Då pensionsåtagandena är av långsiktig karaktär anses det inte rättvisande att 
ta in kortfristiga ränteeffekter i redovisningen.    
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6. Slutsats  

I detta kapitel besvaras slutligen uppsatsfrågorna: Vilka svårigheter kan uppstå för onoterade 
aktiebolag vid implementering av IFRS? Vad är revisorns roll vid implementeringsarbetet? 
Vad är svårigheterna med redovisning av pensioner enligt IAS19/RR29? 
Uppsatsfrågan bemöts utifrån den empiri och analys som tidigare presenterats i uppsatsen.  

6.1 Resultat 
I takt med att globaliseringen har ökat väsentligt under senare delen av 1900-talet finns numera 
företagens intressenter spridda över hela världen. Från redovisningssynpunkt har detta bidragit till 
ett ökat behov av en mer enhetlig redovisning där intressenter ska kunna lita på att 
koncernredovisningar är jämförbara oavsett vilket land företaget befinner sig i. Tillämpning av 
IFRS för noterade aktiebolag infördes januari 2005 då Europaparlamentet tre år tidigare antog 
förordning nr 1602/2002/EG. Under oktober 2005 tillkännagavs att Cramo planeras gå samman 
med det noterade finska bolaget Rakentajain Konevuokraamo Oyj (RK). Samgåendet medförde 
att Cramo-företagen i framtiden måste upprätta sin rapportering till RK enligt IFRS.   

Vilka svårigheter kan uppstå för onoterade aktiebolag vid implementering av IFRS? 

 

Då reglerna för IFRS är komplicerade och en felaktig tolkning av reglerna kan leda till 
stora följdeffekter för företagen anlitas oftast specialister från revisionsbolag för att 
minska risken för feltolkningar.  

 

Då implementeringsprocessen för Cramo tvingats ske under en kort period har det lett till 
att kostnaderna blivit högre än nödvändigt. Anledningen till de höga kostnaderna är att 
fler konsulttimmar och en intensiv internutbildning behövts för att möjliggöra 
implementeringen under den begränsade tiden. Effekterna av en konvertering till IFRS är 
varierande och oviss för olika företag, däremot ser framtiden ljus ut för externa konsulter 
och revisionsbolag. 

 

Det som kan ifrågasättas med rekommendationerna är om de är utformade så att företagen 
ska kunna tolka dem själva eller om det är menat att det ska krävas specialisthjälp. En 
enklare utformning eller ökad tydlighet skulle eventuellt ge företagen en möjlighet att 
tolka reglerna själva och på så sätt minska kostnaderna för implementeringen. I dags läget 
är rekommendationerna komplicerade och under ständig förändring vilket leder till att 
företagen är i behov av specialisthjälp oavsett hur uppdaterade företgen än är.   

 

Effekterna av hög- respektive lågkonjunkturer blir väldigt påtagliga i och med redovisning 
enligt IFRS. Under en högkonjunktur kommer de posterna att värderas högt och företagets 
resultat kommer att öka väsentligt. Vid lågkonjunktur kommer ofta det löpande resultatet 
att minska samtidigt som värdet på goodwill sjunker. En stor nedskrivning av goodwill 
belastar företaget hårt vilket kan leda till att företag tvingas gå i konkurs. 

 

I och med uppkomsten av IFRS tvingas nu företagen behärska och tillämpa ännu ett 
regelverk. Att vara uppdaterad på alla lagar och rekommendationer är enormt 
tidskrävande och betyder en ökad kostnad för företagen. 

 

Då området fortfarande är relativt nytt för många företag är det troligt att det i framtiden 
kommer att skapas förbättringar för att minimera eventuella ”kryphål” i lagarna.  

Vad är revisorns roll vid implementeringsarbetet? 

 

Revisorns roll vid implementeringen är att granska och revidera hur företaget tillämpat 
reglerna. Revisionsbyrån kan även fungera som en support under processen men det är 
företaget i sig som är drivande i processen. 
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Vi tror att det i vissa fall kan uppstå ett förväntningsgap mellan företagen och revisorerna i 
fråga om revisorns delaktighet i konverteringen till IFRS. Företagets förväntningar på 
revisorns delaktighet överstiger ofta revisorns möjlighet till delaktighet. De företag som 
har mindre kunskaper angående IFRS har ofta förväntningar på att revisorn ska vara 
delaktig och bistå med mer hjälp än vad som tillåts för att revisorns oberoende ska vara 
intakt.   

Vad är svårigheterna med redovisning av pensioner enligt IAS 19/RR 29? 

 

Alectas oförmåga att tillhandahålla information angående redovisning av ITP-planen har 
varit en av orsakerna till att redovisning av pensioner är komplicerat. 

 

Alecta kan i nuläget inte tillhandahålla den information som krävs för att redovisa planen 
som en förmånsbestämd plan. Som en konsekvens härav redovisas ITP-planer försäkrade 
hos Alecta som avgiftsbestämda planer. 

 

Att beräkna nuvärdet av framtida pensionsförpliktelser är svårt då faktorerna som 
påverkar beräkningen ofta är svåra att fastställa. Project Unit Credit Method är en metod 
för att nuvärdesberäkna framtida pensionsförpliktelser. Ofta anlitar företag externa 
konsulter som genomför beräkningarna då de är besitter specialistkunskaper i området. 

 

Små värdeförändringar däremot behöver inte alltid påverka den redovisade 
pensionsavsättningen. Korridormetodens syfte är att undvika att ”normala” kortsiktiga 
svängningar i marknadsräntan skall påverka den redovisade pensionsförpliktelsen 
respektive den för perioden redovisade pensionskostnaden. Då pensionsåtagandena är av 
långsiktig karaktär anses det inte rättvisande att ta in kortfristiga ränteeffekter i 
redovisningen.   

6.2 Kritik av eget arbete 
IAS/IFRS är ett oerhört komplext regelverk, och att sätta sig in i alla regelförändringar som en 
konvertering medför är mycket svårt. 
Vi har därför valt att undersöka de specifika svårigheter som implementeringsprocessen medför 
hos ett onoterat bolag. Vi är medvetna om att svårigheterna kan variera från företag till företag 
och därför bör inte slutsatserna i uppsatsen generaliseras.  
Vi har utgått ifrån den syn respondenterna i det undersökta företaget haft samt en revisors externa 
synsätt. Problemområden som inte påpekats i intervjuer eller frågeställningar har inte undersökts. 
Vi har inte heller i någon större utsträckning blandat in synen från lagstiftare. 
Vi är medvetna om att det kan vara en brist att vi inte tagit intryck från tillräckligt många parter 
under arbetets gång.          
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8. Bilaga 

8.1 Intervjuguide  

Intervjufrågor till Gustaf Olsson, Redovisningsansvarig på Cramo  

 

Tror ni att kostnaderna i form av tid och pengar kommer att ”återbetala” sig i längden med 
IFRS?  

 

Vilka i företaget har utbildats inom IFRS? Genom vilka har utbildningen skett?  

 

Har det hittills gått att utskilja några större förändringar (förbättringar/försämringar) i 
redovisningen?  

 

Vad är er personliga syn på de nya redovisningsreglerna? (För- och nackdelar)?  

 

Vilken av IAS-reglerna tycker ni har varit svårast att tillämpa i redovisningen?  

 

Vilken av IAS-reglerna har haft störst inverkan på redovisningen och dess poster efter 
tillämpningen?   

 

Den uppfattningen vi har fått är att IAS19 är en av de svåraste reglerna att implementera? 
Vad är din uppfattning och i så fall varför?  

 

Tror du att behovet av expertis inom detta område kommer att resultera i ett ökat 
användande av konsultbyråer som specialiserar sig i området som exempelvis PRI?  

 

Hur påverkas de dagliga rutinerna av de nya redovisningsreglerna?  

Intervjufrågor till Göran Nilsson, CFO på Cramo  

 

Hade det funnits behov för Cramo att implementera IFRS även om företaget inte hade 
blivit uppköpt?  

 

När påbörjade ni arbetet med implementeringen av IFRS? Och när beräknas det vara 
slutfört?  

 

Vilka inom företaget anser/förväntar ni vara insatta om IFRS vid implementeringen?   

 

Var har ni hämtat information angående IFRS och dess implementering?  

 

Vad har er revisor haft för roll vid implementeringen?  

 

Vilka i företaget har utbildats inom IFRS? Genom vilka har utbildningen skett?   

 

Vad beräknas kostnaden uppgå till för implementeringsarbetet?  

 

Hur kommer kostnaden att redovisas?  

 

Tror ni att kostnaderna i form av tid och pengar kommer att ”återbetala” sig i längden med 
IFRS? 
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Har det hittills gått att utskilja några större förändringar (förbättringar/försämringar) i 
redovisningen?  

 
Vad är er personliga syn på de nya redovisningsreglerna? (För- och nackdelar)?  

 
Vilken av IAS-reglerna tycker Ni har varit svårast att tillämpa i redovisningen?  

 

Vilken av IAS-reglerna har haft störst inverkan på redovisningen och dess poster efter 
tillämpningen?  

Intervjufrågor till Jan Åke Magnuson, Auktoriserad Revisor på Deloitte  

 

Vilka inom företaget anser/förväntar ni vara insatta om IFRS vid implementeringen?   

 

Hur pass uppdaterade är företagen generellt när det gäller nya redovisningsregler?  

 

Hur pass stor del kommer er roll att vara vid själva implementeringen, vad det gäller 
kunnande och expertis?  

 

Vad är er personliga syn på de nya redovisningsreglerna (För- och nackdelar)?  

 

Tror ni att det kommer att krävas att även onoterade bolag i framtiden anpassar sin 
koncernredovisning enligt IFRS? Och i sådant fall varför?  

 

Var ifrån får ni information och uppdateringar om IFRS?  

 

Hur stor del av ert jobb har tillägnats åt implementering av IFRS sedan lagstiftningen 
infördes?  

 

 Vilken av IAS-reglerna tycker ni har varit svårast att tillämpa i redovisningen?  

 

Vilken av IAS-reglerna har haft störst inverkan på redovisningen och dess poster efter 
tillämpningen?  

 

Den uppfattningen vi har fått är att IAS19 är en av de svåraste reglerna att implementera? 
Vad är din uppfattning och i så fall varför?  

 

Vid beräkning av nuvärdet av förmånsbestämda pensionsförpliktelser nämns ofta två 
metoder Project Unit Credit Method och Korridorsmetoden. Vilken används vid vilket 
tillfälle samt vad anser du om metoderna?  

 

Tror ni att kostnaderna i form av tid och pengar kommer att ”återbetala” sig i längden med 
IFRS?   


