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Sammanfattning 
 
Titel: IFRS / IAS –bättre 

redovisningsrekommendationer? 
   Ur finansanalytikernas synvinkel. 

 
Ämne:   Företagsekonomi 
 
Författare:  Ann Berner, Therése Henningsson 
 
Handledare:  Fredrik Ljungdahl 
 
Problemformulering: Anser finansanalytikerna att det är lättare att bedöma 

ett företag nu jämfört med tidigare 
redovisningsrekommendationer? 

 
Syfte:  Syftet med denna studie är att utforska om 

finansanalytikerna anser att de finansiella 
rapporterna, för börsnoterade företag, har blivit mer 
användbara efter övergången till IFRS/IAS 
regelverk.  

 
Metod: Arbetet utgår från IASB:s kvalitativa egenskaper 

och finansanalytikers åsikter om införandet av  
IFRS/IAS regelverk, nu två år senare via e-
postenkäter. Dessa enkäter undersöks statistiskt för 
att kunna presentera kvalitet. 

 
Nyckelord:  IFRS/IAS, Finansanalytiker, Jämförbarhet, 

Tillförlitlighet samt Trueblood-rapporten.  
 
Resultat:  På grund av den låga svarsfrekvensen är det ej  

möjligt att generalisera och varken bekräfta eller  
förkasta våra hypoteser. 
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Ordlista och Förkortningsförklaring 
 

ACIIA   Association of Chartered International Investment  
Analysts 

ASB   Accounting Standard Board (Storbritannien)  
EFRAG European Financial Reporting Advisory Group 
FASB  Financial Accounting Standard Board  
IAS  International Accounting Standards 
IASB International Accounting Standards Board  

(tidigare IASC) 
IASC  International Accounting Standards Committee 
IFRS  International Financial Reporting Standards 
SFF  Sveriges Finansanalytikers Förening 
US GAAP United States Generally Accepted Accounting 

Principles 
Rättvisande bild Det värde som en tillgång kan säljas/köpas för  

mellan frivilliga parter på marknaden. 
Cherry-picking Användande av redovisningsrekommendationer 

som anses vara bäst utifrån användarens syfte. 
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1 INLEDNING 
 
IFRS/IAS — bättre redovisningsrekommendationer? De finansiella 
rapporterna skall beskriva vad som hänt i företagen. Genom IASB:s 
regelverk ökar komplexiteten av information. Sett ur investerarnas 
perspektiv innehar finansanalytikerna en betydelsefull ställning genom att 
dels generera verksamhet till företagen och dels rapportera till 
företagsekonomiska intressenter. Studien kommer att urskilja om 
regelverket gett finansanalytiker ett bättre instrument för analysmöjlighet. 

 
 

1.1 Bakgrund 
De finansiella rapporterna skall beskriva vad som hänt i företagen. De 

skall vidare analyseras av externa individer. Rapporterna är således ett 

viktigt instrument för många intressenter som investerare, leverantörer, 

aktieägare, kunder, finansanalytiker etc. Intressenterna använder rapporten 

på olika sätt och är i behov av olika information och det är därför omöjligt 

att tillverka rapporter som uppfyller allas krav. För exempelvis en 

investerare är den finansiella rapporten viktig vid avgörandet om man 

skall placera kapital eller ej. Det är därför en grundläggande egenskap att 

det som presenteras i rapporterna ska vara relevant, tillförlitligt, jämförbart 

och begripligt. 

 
De flesta länder reglerar hur de finansiella rapporterna skall uppfylla 

nationella rekommendationer, vad som skall finnas med och hur detta 

skall redovisas. Vad Sverige anbelangar styrs detta genom 

Årsredovisningslagen och Bokföringslagen. Med de finansiella 

rapporterna inkluderas balansräkning, resultaträkning, redogörelse för 

förändring i eget kapital, kassaflödesanalys samt både betydande 

redovisningsprinciper och förklarande noter. (IASB 1, p. 8, 2006).  

Problem som uppkom var företagens globalisering, när man blev alltmer 

verksam i ett eller flera länder, och man ställde sig följande fråga; vilket 

lands regler skulle man tillämpa vid koncernredovisningen? 
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1972 började Financial Accounting Standards Board (FASB) sin 
verksamhet, utifrån Trueblood-rapporten som kom till stånd efter kritik då 
man vid denna tidpunkt nyttjade en riklig variation av 
redovisningsrekommendationer som var generellt accepterade, frånvaron 
av ett ”riktigt” internationellt regelverk saknades. (Deegan, 2006:172). 
Trueblood-rapporten utgår från beslutsanvändbarhetssynsättet med de 
kvalitativa egenskaperna, jämförbarhet, relevans och väsentlighet, 
innebörd över form, reliabilitet, begriplighet samt neutralitet.  
 
1973 bildades International Accounting Standards Committee (IASC), 

numera International Accounting Standards Board (IASB) en idag 

partssammansatt organisation, som verkar globalt för harmonisering av 

redovisningsrekommendationer. IASB ger ut redovisningsnormer, 

International Financial Reporting Standards (IFRS)/ International 

Accounting Standards (IAS). Vi benämner hädanefter regelverket 

IFRS/IAS. 

 
EU Kommissionen beslutade i Lissabon 2000 att lägga fram ett förslag på 

att börsnoterade företag inom EU skall använda samma regelverk för sin 

redovisning för att förbättra jämförbarheten mellan årsredovisningarna. Ett 

krav var att det regelverk som valdes skulle uppfylla investerarnas behov. 

EU ansåg att det fanns två dominerande regelverk som var aktuella och 

redan användes i hög grad, United States Generally Accepted Accounting 

Principles (US GAAP) och IFRS/IAS. Båda dessa är inriktade på att 

tillgodose de internationella investerarnas anspråk. Enligt kommissionen 

erbjöd IFRS/IAS redan redovisningsrekommendationer som gav en 

”heltäckande och begreppsmässigt stabil uppsättning av 

rekommendationer för den finansiella redovisningen internationellt”. 

(Euro-Lex, 2000:6). Vidare ansåg man att IFRS/IAS var utformad från ett 

internationellt perspektiv i motsats till US GAAP som var utformat efter 

ett amerikanskt perspektiv. 
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Utifrån europeiska utgångspunkter kommer man att kunna påverka 

redovisningens fortsatta utformning genom European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG), en remissinstans till International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och därmed påverka IASB. (Nilsson, 

2005a:102). IFRS/IAS regelverk är principbaserat, vilket är den 

redovisning som traditionellt har använts i Sverige, till skillnad från US 

GAAP som är regelbaserat. 

 

2002 beslutade Europaparlamentet, med start den 1 januari 2005, att alla 

börsnoterade företag i medlemsländerna skall använda sig av IFRS/IAS 

regelverk i sin koncernredovisning. Genom att harmonisera internationella 

redovisningsrekommendationer, förutspås att kommunikationen över 

landsgränserna skall underlättas, jämförbarheten säkerställas samt att 

gynnsammare förutsättningar skapas för olika kategorier för användarna 

av de finansiella rapporterna. När det nu gäller att övergå från historiskt 

värde till en värdering som bygger på verkligt värde, enligt IFRS/IAS 

regelverk angående vissa tillgångar/skulder, har detta orsakat mycket 

debatter. Detta beror enligt Kristina Artsberg (2005:427ff) på att det är 

tämligen svårt att ändra på värderingsprinciper, dessa har en lång tradition 

och skapar därmed en tröghet för förändring. 

 
Jan Buisman (2006), IFRS Technical Partner i den svenska och 

internationella organisationen inom PriceWaterhouseCoopers, hävdar i 

Balans att grundstenen för IFRS/IAS är att informationsbehovet för 

kapitalmarknaden ska tillgodoses. En betydande faktor är den 

marknadsorienterade utvecklingen som vidare lett till krav på globalt 

ekvivalenta finansiella rapporter. Användarkategorierna av dessa rapporter 

kommer att erhålla mer omfattande redovisningsinformation och 

finansanalytiker är en av dessa användare. Investerare och många andra 

vänder sig till finansanalytikerna för att få hjälp med värderingen av 

företag. Finansanalytikerna ger ut rekommendationer om man skall 

investera eller ej.  Finansanalytikerna är i en förtroendeställning gentemot 

sina kunder, de skall vara neutrala i sina rekommendationer.  
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1.2 Aktuell Debatt 

Dagens debatt lägger mycket tid på för- och nackdelar med 

marknadsvärde och historiskt värde. Mest omdiskuterat är bland annat 

säkringsredovisningar enligt IAS 39, som lett till att man ändrat denna 

rekommendation. Andra omdiskuterade områden är 

goodwillredovisningen (IAS 38), där Shortridge et al (2006) analyserar 

redovisningens förändring och kommer till slutsatsen, utifrån 

armlängdsprincipen, att det starkaste motivet till att övergå från det 

historiska värdet till verkligt värde (marknadsvärde) är krav från 

investerare och konsistent med kassaflödesanalysen. Författarna kommer 

också fram till osäkerhet som råder kring marknadsvärdet jämfört med 

historiskt värde. Avslutningsvis fästs uppmärksamheten på hur lång tid 

(kostnadsökning) som åtgår för att få fram marknadsvärdet. Dessutom 

påpekas att internt upparbetade immateriella tillgångar skall kostnadsföras 

direkt och på så sätt kommer investerare inte ha full information och 

kommer därmed ej uppnå acceptabel mätning av immateriella tillgångar. 

Problemet med goodwill tycks kvarstå, vilket innebär att organiskt 

upparbetad immateriell tillgång jämfört med förvärvsstrategi (det vill säga 

köp av immateriella tillgångar) redovisas olika, detta medges av 

intervjuade finansanalytiker som dessutom tror att det kommer att göras 

förändringar som löser dilemmat, i sinom tid. Dessa problemområden tas 

även upp av svenska finansanalytiker i de öppna enkätfrågorna om vad 

som har förbättrat/försämrat utifrån de olika egenskaperna. 

 

För att använda den ökade och mer komplexa informationen samt att 

reducera de kostnader som tidsökningen medför bedömer Plumlee (2003) 

att användarna (här: amerikanska analytiker) undersöker och använder den 

rekommenderade (här: av FASB) informationen. Den ska bifogas de 

finansiella rapporterna, samt när och hur den ska göras. Det finns således 

en risk för cherry-picking.  
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Margaret Von Platen (Affärsvärlden, 2005) diskuterar i sin artikel om att 

analytikernas arbete skulle bli lättare efter införandet av IFRS/IAS. Några 

av finanscheferna som utfrågats anser att det nya regelverket har försvårat 

för analytikerna och förorsakat onödig ökning av informationsflöde. Syftet 

med de nya reglerna är att ge ett bättre underlag vid värdering av företag. 

Man förutspår att det kommer att ta två år innan analytikerna behärskar de 

nya reglerna till fullo.  

 

1.3 Tidigare Forskning  

I Damants (2003) artikel poängterar han svårigheten med att läsa 

finansiella rapporter, han anser att det inte kommer att bli lättare med de 

nya regelverken snarare kommer det att ställas hårdare krav på de 

analytiker som ska behärska uppgiften. Han lägger stor vikt vid 

värderingen till verkligt värde och svårigheterna som detta medför.  

Vissa informationskällor blir mer och mer betydelsefulla, påvisar Berry & 

Robertson (2005) i sin undersökning. De finansiella rapporterna har i det 

stora hela ett tydligt framträdande som den mest användbara 

informationen. Ashbaugh & Pincus (2001) konstaterar att företags 

implementering av IFRS/IAS är positivt associerad med finansanalytikers 

möjlighet att utföra bättre prognoser. Undersökningen visar att företag 

implementerat IFRS/IAS till följd av ökade krav från omgivningen 

avseende redovisningsinformation. 

 

1.4 Problemdiskussion 

När redovisningsskandaler som Enron uppdagades lyfte man där fram att 

finansanalytikers rekommendationer hade varit en bidragande faktor till att 

skandalen växte sig så stor. Man ifrågasatte finansanalytikers objektivitet 

och dessutom frågade man sig om finansanalytiker skall underställas 

någon form av kontrollerande organ. (Jickling, 2002). 
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Finansinspektionen har i ett PM 2002-05-15 hävdat att IFRS/IAS, som 

införts i Europa, skall bidraga med ett bättre instrument för att upptäcka 

skandaler såsom Enron. Vidare kommer Finansinspektionen till slutsatsen 

att IFRS/IAS kommer att förebygga liknande situationer i Europa. Detta 

tillbakavisas dock av intervjuade finansanalytiker som replikerar med att 

det var brottsliga aktiviteter som orsakade Enron-skandalen. 

Implementeringen av IFRS/IAS, hävdar Finansinspektionen (ibid), har 

givit finansanalytiker instrument som ska leda till större precision med att 

lyckas prognostisera företags uppgång eller nedgång i ett tidigare skede 

och därmed göra rekommendationer utifrån detta. Men hjälper detta 

regelverk verkligen finansanalytikerna? Mer omfattande förklaring som 

presenteras av företag kan leda till dels, att det blir lättare att ”gömma” 

relevant information och följaktligen att det kan bli svårare att hitta den 

relevanta informationen. Regelverket torde istället bistå finansanalytiker 

på olika plan, det vill säga att de har nytta av förändringen i olika delar av 

IFRS/IAS, som reducering av kostnader för exempelvis den tid som 

annars läggs ned i sökandet efter marknadsvärden. 

 

Finansanalytikerna, som till största del ska bedöma dessa finansiella 

rapporter, har således en mycket framträdande roll i form av rådgivande 

part – mittemellan producenterna och investerarna. Finansanalytiker 

behöver även information som företagens strategier, marknadssegment 

och dess riskprofiler samt om företagens produkter. Parallellt måste förstås 

att företagen har olika förutsättningar angående verksamhetens 

avkastningskrav. Företag har även olika mål som inkluderar faktorer som 

socialt ansvarstagande och miljöredovisning. Väsentligt är också den 

företagskultur som råder och den samexistens som sker med det egna 

landets kultur. En ytterligare viktig faktor är företagsledningen 

(producenterna) och deras agerande, och på det sätt som de styr 

(producerar) de finansiella rapporterna.  
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Är det då möjligt för finansanalytikerna att göra bättre bedömningar 

genom att använda IFRS/IAS? Det är otvivelaktigt att den idiomatiska 

meningen med begreppen är omöjliga att direkt översätta. (Saunders, 

2007:377). Redovisningsrådet har allt sedan 1995, genom införlivande av 

IASB:s (då IASC) rekommendationer (Nilsson, 2005a:18), redan gjort det 

lättare för finansanalytiker. För Sveriges del blir IFRS-övergången inte 

helt ny. Det är otvivelaktigt att koncernredovisningen utgör det viktigaste 

instrumentet av information vilket borde gynna den vidare acceptansen för 

IFRS-övergången. (Conesa & Martínez, 2004). Normer behövs som 

redskap för att nå syftena med redovisning. Dessa blir mer och mer 

omfattande, vilket ska gynna beslutsanvändarna enligt IASB 

föreställningsram. 

 

Tankegångarna har varit att efter det obligatoriska införandet av IFRS/IAS 

för de börsnoterade företagen studera vad finansanalytikernas erfarenhet 

blivit nu två år senare, enligt Margareta Von Platens (2005) artikel skulle 

det ta två år innan analytikerna behärskade det nya regelverket. Med 

inriktning på denna förändring av redovisningsrekommendation och hur 

finansanalytikerna anser att införandet av IFRS/IAS har påverkat 

redovisningen till det bättre, i relation till de kvalitativa egenskaperna som 

IASB anger i sin föreställningsram: relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet 

och begriplighet. Dessa begrepp fanns redan med i Trueblood-rapporten 

som presenterades för 30 år sedan. Vi vill urskilja om regelverket gett 

finansanalytikerna ett bättre instrument för att analysera börsnoterade 

företag.  

 

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att utforska om finansanalytikerna anser att de 

finansiella rapporterna för börsnoterade företag har blivit mer användbara 

efter övergången till IFRS/IAS regelverk.  
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2. VETENSKAPLIG METOD 
 

Genom att deducera hypoteser utifrån tidigare forskning och efter 
analysering av enkätresultatet skall undersökningen visa om analytikerna 
anser att IFRS/IAS regelverk har bidragit till ett bättre redovisningssystem 
sett utifrån IASB:s kvalitativa egenskaper. Dessa är som följer - 
jämförbarhet, relevans, tillförlitlighet och begriplighet. .

 
 

2.1 Metod  

Vi utgår ifrån tidigare forskning inom området eftersom det finns en hel 

del undersökningar som är gjorda både före och efter implementeringen. 

Resultat och slutsatser från ett flertal av dessa undersökningar visar dels 

vad man förväntar sig samt dels om vad som undersökningarna, de i 

efterhand gjorda, gav för följder angående implementeringen av 

regelverket (IFRS/IAS). Denna studie skall således ta reda på om det har 

blivit som tidigare forskning presenterat. Eftersom det finns omfattande 

teorier om hur det skulle bli, kommer en deduktiv ansats att användas, 

syftet med studien är att stärka de teorier som finns, inte att bygga nya. 

 
De regelverk (IASB och FASB) som idag används till stora delar globalt 

har utgått ifrån Trueblood-rapporten vid framtagandet av sina 

rekommendationer. Vi ser det därför naturligt att vi också utgår ifrån 

Trueblood-rapporten då denna identifierar sju kvalitativa egenskaper, 

jämförbarhet, relevans och väsentlighet, innebörd över form, reliabilitet, 

begriplighet samt neutralitet. Dessa egenskaper som vidareutvecklats har 

gjort att vi har valt att deducera hypoteser, med ursprung i IASB:s (2006) 

föreställningsram, av de fyra grundläggande egenskaper; jämförbarhet, 

relevans, tillförlitlighet och begriplighet.   
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Både författarnas kunskap och de befintliga teorierna jämte den 

problemställningen som examensarbetet innehar, styr den valda 

datainsamlingsmetoden. Vår uppgift blir då att försöka falsifiera hypoteser 

utifrån Karl Poppers forskning, som bygger på att en hypotes aldrig kan 

verifieras utan antas vara en temporär sanning tills annat kan bevisas, 

vilket underbygger vårt metodval. (Kam, 1990). 

 
För att undersöka om IFRS/IAS regelverk har gjort de finansiella 

rapporterna bättre enligt de fyra egenskaperna har valet fallit på en survey 

studie, i form av en enkät som skickas till finansanalytiker. Valet av 

respondenter argumenteras vara att denna yrkesgrupp arbetar dagligen 

med att analysera företag och har då de finansiella rapporterna som ett av 

sina instrument. För att kunna göra en bra analys måste man känna till 

bakomliggande faktorer i de finansiella rapporterna och därmed också 

vara insatt i det nya regelverket. KPMG:s [www] undersökning i januari 

2005 där 100 europeiska analytiker intervjuades, om hur bra 

finansanalytikernas kunskap var om IFRS/IAS visade resultatet att 2/3 av 

finansanalytikerna ej erhållit någon utbildning inom området av sin 

arbetsgivare, en majoritet av finansanalytikerna tror emellertid att 

investeringsbesluten kommer att bli bättre och är positiva till införandet av 

IFRS/IAS. Annan forskning visar att finansanalytikerna har mer 

information om företagen än många andra intressenter, dels på grund av 

informella kontakter och dels genom interna kanaler. (Johansson, 2003).  

  
Att få in tillräckligt med material på kort tid avgör valet av 

undersökningsmetod, enkätundersökning. Intervjuer är inte tillämpbart på 

grund av problem med tid för studien och den geografiska skillnaden 

mellan författarna och respondenterna.   



IFRS/IAS –bättre redovisningsrekommendationer? Av Berner & Henningsson 

 

 16

Vidare är finansanalytikerna eftertraktade i undersökningssyfte. Det är 

svårt att få kontakt med analytiker som har tid att ställa upp på intervjuer. 

En enkät tar inte lika lång tid för respondenterna att besvara. Argument för 

enkät är samtidigt att studien är generell och inte inriktad på vare sig 

enskild bransch eller speciella rekommendationer. Ansatsen blir istället att 

ha kontakt med analytiker som utfrågas och testas som respondenter före 

utskick.  
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3. TEORI 
 

Den finansiella rapporten var i fokus redan för drygt trettio år sedan när 
den klassiska Trueblood-rapporten kom. Den har legat som grund vid 
utformningen av regelverk i modernare tid. Med utgångspunkt i 
Trueblood-rapporten och IASB, som idag är ett internationellt regelverk 
har fyra hypoteser tagits fram med tyngdpunkten på IASB:s fyra 
kvalitativa egenskaper, Relevans och Väsentlighet, Tillförlitlighet, 
Jämförbarhet samt Begriplighet.  

 
 

3.1 Den finansiella rapporten – syfte och rekommendationer   
FASB:s ramverk har som mål att identifiera och skapa förståelse för den 

information som ska presenteras i de finansiella rapporterna som ett 

företag producerar och som ska möta kraven från användare utanför 

företaget. Trueblood-rapporten (1973) identifierar den relation som syfte, 

rekommendationer och praxis har till varandra. Syfte ska urskilja de mål 

och avsikter ur redovisningen, rekommendationer ska logiskt följa syftena 

för att kunna tillföra riktlinjer av utformningen av redovisningspraxis. 

Annars, hävdar Trueblood-rapporten (ibid), att syftena blir stela och 

verkningslösa, därtill komplicerade att försvara, modifiera eller 

kontrollera. Trueblood-rapporten antar den normativa ansatsen utifrån ett 

beslutsanvändbarhetssynsätt som fokuserar på investerare och deras 

framtida ekonomiska beslut. FASB:s ramverk grundar sig till stor del på 

dessa normativa studier som har till uppgift att förbättra och utveckla. 

 
Berry & Robertson (2005), konstaterade i sin undersökning (här: 

bankanalytiker i Storbritannien) att vissa informationskällor blir mer och 

mer betydelsefulla, trots att de finansiella rapporterna i det stora hela har 

ett tydligt framträdande som den mest användbara informationen. 

Författarna konstaterar att den uppstickande information som uppfattas 

mest angelägen är kassaflödesanalysen. Denna följs tätt efter styrelsens 

rapporter samt av Accounting Standard Boards (ASB) rekommenderade 

tilläggsinformation i årsredovisningen.  
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Normgivning är ett krav för att kunna nå målet i regelverken – en 

rättvisande bild av företagen – som är inriktad på att ge ett stringent 

helhetsperspektiv. De normer som används ska styra företagens 

information (redovisning) mot harmonisering. Normernas utveckling 

består av olika skeden. I det första skedet kodifieras praxis, i det andra 

skedet försöker man involvera principiella argument och slutligen vill 

normgivarna erhålla stöd från lagstiftning och acceptans från företagen. 

(Artsberg, 2005:424).  

 

3.2 Den Finansiella Rapportens Kvalitativa Egenskaper – 
enligt Trueblood-rapporten, Kapitalmarknadsperspektivet  
Trueblood-rapporten visar ödmjukhet inför att samhället förändras över 

tiden och således även användarnas krav på finansiella rapporter. De tar 

också fasta på att företagen har en viss social obligation som återspeglas i 

samhället – t.ex. att företag genererar arbetstillfälle mot att samhället 

inkasserar skatter. Trueblood-rapportens kvalitativa egenskaper återfinns i 

appendix, bild 1. Här utgår man från investerarnas perspektiv och 

beslutsanvändarsynsättet. Man vill att redovisningen skall ge denna 

användargrupp bland annat en bättre möjlighet till jämförelse. 

 
Kritiker mot beslutsanvändbarhetssynsättet hävdar att andra intressenter 

också har nytta av den information som endast inriktas mot 

beslutsanvändarna.  Ijiri och Cyert (1974) lyfter fram problematiken i 

Trueblood-rapporten, den anses endast utgå ifrån användarna. Trueblood-

rapporten tar därmed inte hänsyn till redovisningsprofessionen och 

företagen, som trots allt står i samexistens till de finansiella rapporterna. 

Ijiri och Cyert har åskådliggjort, med hjälp av en cirkelmodell (Ijiri 1974, 

Diagram 1, s.30), de aktörer som utgör viktiga parter som agerar i symbios 

med de finansiella rapporterna. Dessa aktörer faller inte under 

beslutsanvändarna. Davidsson (1974) har diskuterat Ijiri och Cyerts 

rapport (1974) och han menar att författarna saknar cirklar i sin modell, att 

de inte absorberar alla användarkategorier, såsom Trueblood-rapporten 

gör. Davidson (1974) framhäver ytterligare att det är dels samhällets krav 
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på hur dessa finansiella rapporter är i ständig förändring och dels vem som 

ska avgöra hur de skall värderas, han menar att det är bäst om det är 

lagbundet så att skevhet kan undvikas – eftersom den som är användare 

inte är objektiv i sin värdering.  

 

3.3 IASB:s Kvalitativa egenskaper  
Trueblood-rapporten grundar FASB ramverk, som utkom 1979, och som i 

sin tur stått som modell för många andra ramverk och så även IASB 

(Damant, 2003). Vidare står IASB och FASB i begrepp att skapa 

kongruens emellan sig. Detta pågår genom projekt där målet är att 

ordalydelsen ska bli helt densamma. (Nilsson, 2005a; Damant, 2000)  

 
Genom Europaparlamentet och rådets förordning 2002/1606/EG av den 19 

juli 2002, framställs följande syfte. Den harmonisering under IFRS/IAS - 

införd den 1 januari 2005, har som målsättning att förbättra EU:s inre 

marknadsfunktion för finansiella tjänster och att börsnoterade företag 

använder sig av globala redovisningsrekommendationer. Vidare ska 

harmoniseringen bidra med ett korrekt system för tillsyn, utifrån 

investerarnas tillförsikt till finansmarknaden, för att kunna skapa 

möjligheter för gränsöverskridande affärsuppgörelser såväl som globala 

börsintroduktioner. Man avser härmed att ge en rättvis bild av företaget. 

 
Polemiken i Dagens Industri, angående de nya redovisningsreglerna pågår 

ideligen och Malmqvist (2005) som anser att kritiken mot IFRS/IAS-

reglerna är överdriven. Förklarar vidare att de svenska bolagen klarat 

övergången ganska bra vilket beror på att Redovisningsrådet tidigt 

anpassade sig efter IASB:s regelverk. Nilsson (2005b) hävdar emellertid 

att kritiken är på goda grunder när man konkret ska värdera tillgångarna på 

balansräkningen. Han menar att det inte finns tillförlitligt ”verkligt värde” 

och anser att kostnaden kan överstiga nyttan vilket minskar 

tillförlitligheten enligt IASB, genom att ej vara fullständig. Nilsson menar 

vidare att den vägen som IASB fallit in på är angelägen att debattera när 

fokus förflyttar sig från resultaträkningen till balansräkningen. Daske & 

Gebhardt (2006) presenterar sina resultat om att kvaliteten i redovisningen 
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Jämförbarhet: 

Trender över tiden 

Identifiera redovisningsprinciper 

           Tillförlitlighet: 

Korrekt och ej vilseledande. 

Korrekt bild – kostnad får ej överstiga nytta. 

Innebörd över form – kontrollkriteriet på t.ex. tillgångar. 

Neutralitet – ej skev (vinklad) information. 

Försiktighet – ej under-, överskattningar på tillgångar och skulder. 

Fullständighet – i relation till väsentlighet. 

Relevans: 

Väsentlighet, en grundnivå på 

informationens karaktär, om den 

påverkar ekonomiska beslut. 

Risk att väsentlighet går förlorad om 

rapporten drar ut på tiden. 

Begriplighet: 

Användare ska förstå 

rapporten. 

Finansiella 

Rapporter 

ökar när de analyserar införandet av IFRS i tre länder vars omfattning 

sträcker sig i mer än hälften av företagen i Europa och som författarna kan 

statistiskt säkerställa.  

 

IASB har i sin föreställningsram för utformningen av de finansiella 

rapporterna redogjort för ökad kvalitet och redogörelsen innehåller bland 

annat de fyra mest relevanta kvalitativa egenskaperna, begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Vi har bearbetat dessa 

egenskaper och gjort följande modell: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 1. Bearbetad översikt över IASB:s viktiga egenskaper som implementerades 2005. 
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3.3.1 Relevans och Väsentlighet från Trueblood till IASB 
Information skall inkluderas i de finansiella rapporterna om den sannolikt 

kommer att påverka användarens ekonomiska beslut, och den information 

som har denna karaktär betraktas som relevant och väsentlig. Följaktligen 

är värdering av relevans och väsentlighet ett nödvändigt inslag och baseras 

på informationens beskaffenhet. (Trueblood, 1973:57). 

 
Efter vidareutveckling stadgar IASB, att relevansen i informationen är ett 

krav som skall införlivas i de finansiella rapporterna och åsyftar att när det 

är sannolikt att de kan komma att påverka användarnas ekonomiska beslut. 

Vidare hävdas att prognosrelevans ökar om poster såsom utdelningar, 

löner, kursutveckling samt företagsledningens kunskap om att uppfylla 

sina förpliktelser vid t.ex. nedgång, införlivas i de finansiella rapporterna. 

(IASB:s Föreställningsram p. 26-28, 2006). Väsentlighet, som 

underordnas relevans, utformar en grundnivå. Utelämnande eller 

felaktighet kan sannolikt komma att inverka på framtida ekonomiska 

beslut där graden av väsentlighet beror på transaktionens eller händelsens 

utsträckning och/eller på dess omständighet. Denna skall uppfattas som 

väsentlig och därmed relevant. (IASB:s Föreställningsram p. 29-30, 2006). 

 
Då IASB hävdar att ökad information skall reducera asymmetri och 

medföra en ökning av transparens, dokumenterar en kanadensisk 

undersökning att kvantiteten av upplysningar i årsredovisningar som 

lämnas av företagen är relevant för finansanalytiker då den är positivt 

associerad med finansanalytikerns resultatprognos. Lagstadgade 

redovisningsrekommendationer ger, för finansanalytiker, möjlighet att 

bättre förutspå företagens strategier och reducerar även bedrägeri samt 

ökar reliabiliteten av de finansiella rapporterna. (Hope, 2002). 

 
När komplexiteten av information ökar blir analytiker mer intresserade av 

att använda den information som de har behov av att använda – således 

minskar användandet av information som företagen inkluderar i sina 

årsredovisningar, enligt Plumlee (2003). Vidare hävdas att detta även kan 

appliceras på användandet av de allt mera komplexa 
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redovisningsrekommendationer och inte enbart på skatteförändringar som 

i hennes fall. 

 
Vi tror att relevansen och väsentligheten skall öka och med stöd av Hopes 

(2002) undersökning anser vi att väsentlig information bifogas de 

finansiella rapporterna, men vi tror emellertid att detta kommer att ske 

inom samma bransch, vilket underbygger vår bakgrundsvariabel 

”branschtillhörighet”. Vi kringgår därmed Plumlees undersökning om att 

ökad information leder till selektiv (minskad) användning av densamma. 

Vi noterar dock att minskad neutralitet kan bli ett åsidosatt krav. Vi 

deducerar därför den första hypotesen utifrån detta resonemang. 

 
H1: Finansanalytiker anser att Relevans och Väsentlighet ökar i de 

finansiella rapporterna efter implementeringen av IFRS/IAS. 

 

3.3.2 Från Trueblood-rapportens Tillförlitlighet till IASB:s 
Tillförlitlighet 
Riktlinjer för de finansiella rapporterna ska vara uttryckta så att innebörd 

dominerar över form. Den ekonomiska innebörden, inte enbart den 

formella eller lagliga formen, ska etableras i rapporteringen. (Trueblood, 

1973:57). De finansiella rapporterna ska karaktäriseras av neutralitet, för 

att inte prioritera en grupp användare framför en annan och vara 

rättvisande, eftersom de olika komponenterna i redovisningen har olika 

inneboende risker för mättekniker, men dessa begrepp förändras över 

tiden. (Trueblood, 1973:58f). 

Reliabiliteten är påverkad av inneboende osäkerhet och viss osäkerhet 

avseende mätprecision. Reliabiliteten varierar beroende på informationens 

beskaffenhet. Därför ska finansiell information ej presenteras så att 

användarna får missvisande intryck av precision eller reliabilitet. 

(Trueblood, 1973:58).  
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IASB stadgar att de finansiella rapporternas information skall vara 

tillförlitlig närmare bestämt fri från skevhet, väsentliga fel och 

vilseledande information. Underordnade egenskaper som korrekt bild, 

innebörd över form, neutralitet, försiktighet och fullständighet styrker 

tillförlitligheten i deras föreställningsram: 

 

 korrekt bild – hänför sig till att redovisa så korrekt bild som möjligt 

med hänsyn till inneboende risk i mätningsprocessen, 

 innebörd över form – som betyder att det är kontrollen av tillgången 

och inte den formella äganderätten som bestämmer sättet att redovisa, 

 neutralitet (skevhet) – närmare bestämt att vinklad information inte är 

godtagbar, 

 försiktighet – genom att hantera osäkerhet på ett upplysande sätt och 

att tillgångar och skulder inte över- eller underskattas och slutligen 

 fullständighet – nyttan skall överstiga kostnaderna för informationen. 

(IASB:s Föreställningsram p. 31-38, 2006). 

 

Damant (2003) hävdar att den stora fördelen med att införa IFRS/IAS 

kommer trots allt att bli att företagen kommer att minska sina kostnader 

för eget kapital. Då insynen ökar med IFRS/IAS kommer risktagandet i 

investeringar att reduceras. Ökad redovisningsinformation leder till en 

ökning av insynen och detta ska leda till att asymmetrin minskar vilket är 

det som IASB har som målsättning. Barth et al (2005) har i sin 

undersökning kommit fram till att företag som implementerar IFRS/IAS 

ger en potentiell möjlighet att minska kostnaden för eget kapital, men till 

följd av ökad volatilitet i årsresultaten. Denna undersökning har emellertid 

givit stöd för att företag som implementerar IFRS/IAS generellt ökar 

kvaliteten på redovisningen och således också är de mer transparenta. En 

studie av Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006), över europeiska 

företag som nyligen implementerat IFRS/IAS, visar raka motsatsen dvs. 

att företagen själva inte tror på en ökad tillförlitlighet. 
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Finansanalytiker kommer att kunna bli mer tillförlitliga i sina 

bedömningar ju längre de arbetar med samma företag och även inom ett 

färre antal länder enligt Bolligers (2003).  

 
Med de nya rekommendationerna kommer företagens finansiella rapporter 

att var mycket mer omfattande. Vi tror emellertid att det kommer att vara 

svårare att hitta den information man söker initialt. Vidare krävs det mer 

av finansanalytikerna som kan tendera att välja ut de standards som de 

måste och därmed minska tillförlitligheten. Företagen kommer dessutom 

att även kunna gömma information som de inte vill visa, men som måste 

återfinnas i de finansiella rapporterna enligt rekommendationerna. Vi 

deducerar därmed vår andra hypotes utifrån vårt resonemang: 

 

H2: Finansanalytiker anser att Tillförlitligheten minskar i de finansiella 

rapporterna efter implementeringen av IFRS/IAS. 

 

3.3.3 Från Trueblood-rapportens Jämförbarhet till IASB:s 
Jämförbarhet 
Lika saker redovisas lika, och olika saker redovisas olika. Eftersträvan av 

detta är dock mestadels gäckande. Förekomsten av skiljaktiga 

rekommendationer som beskriver likartade nödvändiga aktiviteter kan 

delvis förklaras genom frånvaron av uttalade syften med de finansiella 

rapporterna. Inget redovisningssystem kan uppbringas för att 

producenterna ska värdera osäkerhet lika – alla företag kommer att ha 

självständiga uppskattningar av både risk och avkastning. Troligen 

kommer jämförbarheten att vara mest uppnåelig inom branschen istället 

för mellan branscherna. (Trueblood, 1973:59f). 

Varaktighet, för redovisningsmetoden, över tiden är ett mätbart 

supplement till jämförbarheten. Detta ska dock inte vara en kork som 

hindrar utveckling. Endast när information blir olämplig skall ny 

redovisningsmetod införas. Varaktighet skall observeras noggrant. 

Emellertid förändras både teknik och utveckling, därför kommer dessa 

begrepp också förändras över tiden. (Trueblood, 1973:60). 
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IASB åsyftar att IFRS/IAS bidrar med att öka jämförbarheten i de 

finansiella rapporterna. Med jämförbarhet menas att användarna skall 

kunna uppfatta företagets trender, se skillnader mellan tillämpade 

redovisningsprinciper och kunna jämföra finansiella rapporter mellan 

företagen samt över tiden. (IASB:s Föreställningsram p. 39-42, 2006). 

 
Ashbaugh & Pincus (2000) undersöker 80 företag (icke-amerikanska) för 

att konstatera om jämförbarheten ökar, efter man implementerat 

IFRS/IAS. De påvisar också att företagens implementering av IFRS/IAS 

är positivt associerad med finansanalytikernas möjlighet att utföra bättre 

prognoser. Undersökningen visar vidare att företag implementerat 

IFRS/IAS till följd av ökade krav från omgivningen avseende 

redovisningsinformation. 

 

Daske (2006), ifrågasätter att den allmängiltiga förväntan om att IFRS/IAS 

regelverk per automatik skall ge ökad kostnadseffekt för företaget och 

hänvisar till den förväntade kostnaden för eget kapital. I stället 

framkommer det att det är variationen i det individuella företaget som 

påverkar förväntad kostnad för eget kapital. Dessutom uppvisar statistiken 

att det är andra riskfaktorer som framträder som allt viktigare 

beståndsdelar för minskad kostnadseffektivitet. En grundförklaring kan ses 

i de generella svårigheter att skatta kostnaden för eget kapital och den 

potentiella osäkerheten av de använda skattningarna. Undersökningen ger 

dels att själva internationaliseringsprocessen kan vara en orsak till 

osäkerhet hos investerarna dvs. medfört minskad jämförbarheten av 

finansiell rapportering (redovisningen). Vidare analys ger att det är 

generellt mindre betydelsefullt vilka redovisningsrekommendationer som 

man använder. Det är istället riskfaktorerna som är det fundamentala. 

Dessa är konsistenta med uppfattningen att de institutionella faktorerna i 

det stora hela bestämmer kvaliteten på finansiell redovisning.  

 



IFRS/IAS –bättre redovisningsrekommendationer? Av Berner & Henningsson 

 

 26

Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006) undersökning av 

europeiska företag som nyligen implementerat IFRS visar att företagens 

förväntningar på jämförbarhet och insyn förväntas öka, men författarna 

konfirmerar även Daske och Gebhardts studie (2006), om att övergången 

till IFRS/IAS ej behöver resultera i att kostnaden för eget kapital minskar. 

Andra forskare (Aljifri et al, 2006) som undersökt fördelarna med att 

implementera IFRS/IAS har resulterat i att den viktigaste fördelen enligt 

företagen är att jämförbarheten ska öka. 

 
Finansanalytiker använder sig av historiska data för att se trender över 

tiden och därmed kommer detta påverka finansanalytikernas bedömningar 

om företagen. När nu volatiliteten förväntas öka kan historiska data inte 

användas i samma utsträckning och möjligheten att jämförbarhet över 

tiden minskar, som poängteras vara ett viktigt element i 

finansanalytikernas arbete. (Peek, 2005). 

 
När företagen tror på ökad jämförbarhet tar de hänsyn till sin egen roll om 

hur och vad som kan komma att användas för egen del. Vi tror att detta 

leder till att man ger implementeringen stort svängrum och följaktligen 

kan acceptans skapas för IFRS i sinom tid. Enligt Taylor et al (1999) är 

det viktigt att man använder sig av samma redovisningsrekommendationer 

för att jämförbarheten skall vara av värde. Vi presumerar att 

finansanalytiker ser dessa fördelar med ökad jämförbarhet men att det 

stora informationsflödet och/eller införandeprocessen kan initialt skymma 

användandet av redovisningsrekommendationerna. Daske (2006) uttrycker 

motsatsen, dvs. att det inte spelar någon roll vilken 

redovisningsrekommendation man använder utan det handlar om vilka 

riskfaktorer man har. Vi tror dock att redovisningsrekommendationer har 

en stor betydelse och vi deducerar vår tredje hypotes utifrån detta 

resonemang med följande utformning. 

 

H3: Finansanalytiker anser att Jämförbarheten ökar mellan företagen 

efter implementeringen av IFRS/IAS. 
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3.3.4 Från Trueblood-rapportens Begriplighet till IASB:s 
Begriplighet 
De finansiella rapporterna ska presenteras så att de är begripliga för 

relativt välinformerade användare. Användare som gör egen undersökning 

har ett övertag framför andra användare och rapporter ska inte vara 

utformade för att öka deras övertag. Begripligheten avser att presentera 

information enkelt med hänsyn till vad som kommuniceras och dess 

omständigheter. De finansiella rapporterna bör presenteras för att 

tillfredsställa en bred användarkrets. (Trueblood, 1973:60). 

Användarna skall enligt IASB ha lätt att kunna ta till sig den information 

som presenteras i de finansiella rapporterna utifrån ett antagande om att 

användarna har rimlig kunskap om företagets omgivning, ekonomi och 

redovisning. (IASB:s Föreställningsram p. 25, 2006). 

 

Conesa och Martínez (2004) hävdar i sin studie att det är otvivelaktigt att 

koncernredovisningen utgör det viktigaste instrumentet av information 

vilket borde gynna acceptansen för IFRS/IAS implementering.  

 

I en jämförbarhetsundersökning om IASC, av företag runt om i världen 

reflekterade en del respondenter över vad som borde redovisas av de 

internationellt stora företagen, istället för det som företagen hade med i de 

finansiella rapporterna. Vidare blev vissa redovisningsrekommendationer 

så omfattande i en del länder att transaktionerna var så främmande att de 

blev irrelevanta. (Salter et al, 1996).  

 

Begripligheten bör tala för sig själv men det är oundvikligt att lyfta fram 

att det man har kunskap om är lättare att förstå. Det centrala är att starkt 

försvara och vidmakthålla redovisningsprinciperna som gör sig överlägsen 

vad gäller anspråk på trovärdighet. Där hävdar Storbritannien att man 

ligger före i redovisningssammanhang med hjälp av sin principbaserad (i 

likhet med Sverige) istället för regelbaserad (USA) redovisning. 

Anledningen är att det principbaserade regelverket fokuserar på formen 

för, istället för användning av regelverk, detta resonemang stöds utifrån en 

bred profession som förstärker ”god redovisningssed”.  

Utgången blir att granskningsprocessen, den viktigaste rapporteringen, får 
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ett förlopp utan inverkan av företagsledning, vidare får denna rapportering 

fokusering på innebörden istället för formen. (Kershaw, 2005).  

 
Damant (2003) menar att ett av de största problemen är kunskapen hos de 

som skall läsa de finansiella rapporterna. Han anser att det finns ett gap 

mellan de som utarbetar rekommendationer och vad övriga världen förstår. 

Det gäller även de sofistikerade användarna. Redovisningsrapporteringen 

är grundad på tekniska principer och de som inte är insatta kommer 

följaktligen inte att förstå. Enligt Street et al (1999) finns förväntningar på 

IFRS/IAS och dessa är främst inom pensionsåtaganden och amorteringar 

av goodwill som är av störst intresse för de svenska företagen. 

Undersökningen är relevant i det avseendet att framföra vad olika företag 

har för förväntningar på kommande regelverk (IFRS/IAS). Det finns åtta 

stora svenska företag som deltog i denna undersökning.  

 
Vi tror att det är logiskt att förutsätta att det kommer att bli experter och 

individer på elitnivå, inom redovisningsområdet, som kommer att kunna 

använda sig fullt ut av en årsredovisning gjord utifrån IFRS/IAS. Eftersom 

finansanalytiker till syvende och sist måste lära känna de nya 

redovisningsrekommendationerna för att kunna använda dem, är det även 

logiskt att de ändringar som görs ideligen sätter käppar i hjulet för denna 

användarkategori. Vi har därför deducerat den slutliga hypotesen som 

följer: 

 

H4: Finansanalytiker anser att Begriplighet minskar i de finansiella 

rapporterna efter implementeringen av IFRS/IAS. 
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3.6 Kapitelsammanfattning 
De finansiella rapporterna har som mål att skapa förståelse för den 

information som ett företag presenterar och som skall möta kraven från 

användarna utanför företaget enligt FASB:s ramverk. FASB:s ramverk 

grundar sig på Trueblood-rapporten som tillkom för drygt trettio år sedan.  

Trueblood-rapporten utgår ifrån beslutanvändbarhetssynsättet, som 

fokuserar på investerarna och deras framtida ekonomiska beslut. Kritiker 

mot beslutsanvändbarhetssynsättet hävdar att även andra intressenter har 

nytta av den informationen. Davidson (1974) menar att det bästa är om de 

finansiella rapporterna är lagbundna. FASB har i sin tur influerat IASB vid 

sin normgivning. FASB och IASB står i begrepp att skapa kongruens 

emellan sig för att i framtiden ha samma utformning på sina ramverk.  

 

Enligt Daske et al (2006) ökar kvaliteten i redovisningen efter införandet 

av IFRS/IAS. IASB har fyra kvalitativa egenskaper med i sitt ramverk, 

Relevans och Väsentlighet, Tillförlitlighet, Jämförbarhet och Begriplighet. 

Dessa egenskaper fanns redan med i Trueblood-rapporten, men de har 

vidareutvecklats.  Relevans i rapporterna är när information sannolikt kan 

komma att påverka framtida ekonomiska beslut. Väsentligheten är 

underordnad relevansen. Graden av väsentlighet beror på transaktionens 

eller händelsens utsträckning. (IASB:s Föreställningsram, 2006). Enligt 

IASB skall informationen i de finansiella rapporterna vara tillförlitlig, fri 

från skevhet, väsentliga fel och vilseledande information. Med 

jämförbarheten menas att lika saker skall redovisas lika. Med ökad 

jämförbarhet blir det lättare att jämföra företagen mellan olika länder och 

över tiden. De användare som har rimlig kunskap inom ekonomi skall 

enligt IASB kunna ta till sig den information som presenteras i företagens 

rapporter. Begripligheten står för många som självklar.  
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Vi har utifrån IASB:s fyra kvalitativa egenskaper deducerat fyra hypoteser 

enligt följande: 

 

H1: Finansanalytiker anser att Relevans och Väsentlighet ökar i de 

finansiella rapporterna efter implementeringen av IFRS/IAS. 

 

H2: Finansanalytiker anser att Tillförlitligheten minskar i de finansiella 

rapporterna efter implementeringen av IFRS/IAS. 

 

H3: Finansanalytiker anser att Jämförbarheten ökar mellan företagen 

efter implementeringen av IFRS/IAS. 

 

H4: Finansanalytiker anser att Begriplighet minskar i de finansiella 

rapporterna efter implementeringen av IFRS/IAS. 
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4. EMPIRISK METOD 
 

I detta kapitel beskrivs den empiriska insamlingen och vilken metod som 
valts, en survey studie med enkätutskick. Enkätens utformning, 
bortfallsanalys och undersökningens reliabilitet och validitet är andra 
faktorer som beskrivs. 

 
 

4.1 Datainsamling 

Det empiriska materialet har samlats in genom en enkätstudie. Det är 

främst vår tidsbegränsning samt att de flesta analytiker har en stor 

geografisk spridning som styrt oss till att använda enkätstudien.  

 

Enkätundersökningar har bland annat följande nackdelar: 

 respondenten kan inte få klargjort eventuella frågeställningar vid 

undersökningstillfället, 

 är det verkligen den avsedde respondenten som svarar, 

 korta frågor ska ställas, 

 uppföljnings- och sonderingsfrågor är uteslutet. 

Svarsfrekvensen förväntas bli till stor del undermålig, vilket i vårt fall 

delvis beror på finansanalytikers arbetsbörda. Bortfall med mer än 50 % 

anses oacceptabelt. (Bryman & Bell, 2005:121). 

 

Fördelar med webbenkät är: 

 när respondenterna är många, 

 när respondenterna är geografisk utspridda, 

 kostnadseffektivitet, 

 enkelhet, 

 att den inte medför intervjuareffekt, 

 att den kan lättare anpassas efter respondenternas behov. 
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För att erhålla en inblick i finansanalytikernas uppfattade 

förbättringar/försämringar efter implementeringen av IFRS/IAS görs en 

webbenkät, infogat i e-post, för att dels förenkla och dels förbättra 

svarsfrekvensen, och därmed kunna statistiskt pröva hypoteserna. Genom 

att använda en webbsida skulle svarsfrekvensen sjunka från 30 till 11 

procentenheter enligt Saunders (2007:358) Enkäten har gått ut till 

finansanalytiker i Sverige. Målpopulationen består av 1700 

finansanalytiker (SFF november 2005).  För att nå ut till alla krävs tillgång 

till ett e-post register. Detta är dock ingen offentlig handling, utan 

insamlingen av e-post adresser har gjorts via Internet, på bland annat 

Google. På SFF:s hemsida fanns en lista på alla certifierade analytiker 

(343 st.), det vill säga de analytiker som auktoriserar sig genom den 

internationella analytikerfederationen, Association of Chartered 

International Investment Analysts (ACIIA), och där analytikers dörrar 

öppnas internationellt. Dessa analytiker har varit underlag i sökandet. 

Under efterforskningens gång har andra analytikers e-post adresser dykt 

upp, mestadels genom att vi funnit analytiker via olika företags hemsidor 

där företagen specificerar de aktiva analytiker som följer just deras 

företag. Dessa aktiva analytiker har också bifogats studiens lista av 

respondenter. Insamlingen gav avslutningsvis 426 respondenter som 

enkäten sedermera skickades ut till. Respondenterna deltar i studien under 

anonymitet, vilket framgår av enkäten (bilaga 3).  

 

I enkäten har vi, för att utveckla så adekvata och exakta frågor som 

möjligt, engagerat två finansanalytiker dels som bollplank och dels till 

enkätformuleringen samt för att erhålla en djupare förståelse för 

finansanalytikernas arbetssituation. Den bakgrundsvariabel som då växte 

fram var ”branschtillhörighet”, på grund av att finansanalytikerna har sitt 

arbete riktat mot speciella branscher.  
 



IFRS/IAS –bättre redovisningsrekommendationer? Av Berner & Henningsson 

 

 33

Ett annat perspektiv är en experimentell studie som hade varit en bra 

infallsvinkel för att ta reda på om finansanalytikerna verkligen tycker att 

det blivit bättre/sämre eftersom ”en åsikt” ofta skiljer sig från ”ett 

agerande”. (Collin, nov. 2006). Denna metod hade varit väl så adekvat, om 

man kunnat studera respondenternas agerande utifrån fiktiva situationer 

och för att försöka motverka att endast ”en åsikt” studeras.  

 

4.2 Urval 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka om finansanalytiker anser att 

implementeringen av IFRS/IAS har ökat/minskat relevans, tillförlitlighet, 

begriplighet och validitet i de finansiella rapporterna. Det finns två stora 

användare av finansiella rapporter, investerare och finansanalytiker. Vi har 

valt att inrikta oss på finansanalytikerna. Vi betraktar denna grupp 

användare i en situation, som har en dynamisk och intensiv miljö, där de 

finansiella rapporterna befinner sig i centrum. 

 

Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) anger att antalet medlemmar 

uppgår till 1 700 st. Dessa utgör vår urvalsram. Vi är medvetna att det kan 

finnas ett mörkertal av finansanalytiker som ej är medlemmar i SFF.  

Vår riktlinje är att attrahera så många finansanalytiker som möjligt för att 

få studien statistiskt säkerställd genom bra svarsfrekvens. Efter letande 

efter e-postadresser har 426 finansanalytiker påträffats. Urvalet kommer 

att vara bekvämlighetsurval. (Körner och Wahlgren, 2002:31). 
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4.3 Bortfallsanalys 

Eftersom alla adresser har letats fram via Internet finns det en risk för att 

en del adresser inte är aktiva längre, personerna kan har slutat på företaget 

etc. Vid det slutliga utskicket har 50 respondenters e-post kommit tillbaka 

direkt på grund av fel e-postadress eller ville respondentens e-postprogram 

ej acceptera vårt utskick. 11 respondenter svarade med att meddela att de 

inte hade en tjänst som gjorde dem kvalificerade för undersökningen. 31 

av respondenterna ansåg sig ej vara av rätt karaktär för att kunna svara på 

enkäten. Detta gjorde att antalet respondenter sjönk till 334 respondenter 

och av dessa har endast 11 svarat på enkäten – således en procentandel på 

2,58 %. 

 

Enkäten skickades först ut i mitten på december, vilket är en hektisk 

månad för finansanalytiker. Det är även en kort månad då många 

arbetsdagar försvinner på grund av jul och nyårsfirande. Detta kan 

medföra att svarsfrekvensen sjunker. På grund av låg svarsfrekvens (vid 

första utskicket) skickades enkäten ut en gång till under julveckan till alla 

respondenterna. I mellandagarna ringde författarna runt till cirka 25 % av 

respondenterna för att kontrollera att de erhållit enkäten och be dem som 

inte svarat att delta i undersökningen. Här framkom att de flesta var lediga 

och återkom efter nyår och önskemål fanns att enkäten skulle skickas ut 

igen under vecka 1, 2007. Under telefonsamtalen framkom att en del 

respondenter inte var tillbaka innan efter undersökningen avslutats. Dessa 

kunde därför inte vara med.  

 

4.4 Enkätens utformning 

En survey studie, via enkät med fasta svarsalternativ (attitydformulär), 

leder till kvantitativ data. När frågorna i enkäten avser IASB:s kvalitativa 

egenskaper, gav vi respondenten ett större utrymme för att låta dennes 

egen tolkning för vad respektive egenskap egentligen betyder, därtill får 

dessa frågor en kvalitativ karaktär. Därför har vi noga diskuterat frågorna 

med våra testrespondenter och låtit dem ge adekvat information genom en 
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finansanalytikers ögon, vilket gav oss en kombination av metoderna. 

Anledningen till att det endast finns frågor av kvalitativ karaktär under 

jämförbarhet och begriplighet hänför sig dels till intervjuerna och dels till 

kravet på att skicka ut en mycket kort enkät som kan stimulera 

finansanalytikerna att svara och då detta inte skulle ta mer än några 

minuter av deras tid. Kritiken mot att använda sig av en integration av de 

båda metoderna (kvalitativ och kvantitativ) hänför sig till att man iakttar 

den ursprungliga avsikten med respektive metod. (Bryman & Bell 

2005:501). 

 

Enkäten gick ut till finansanalytiker via deras personliga e-postadress, 

vilket ökar sannolikheten att rätt respondent svarar på enkäten. Enkäten 

bör inte vara flersidig i e-posten, och för att ytterligare öka 

svarsfrekvensen, infogas enkäten direkt i e-posten istället för ett bifoga 

den. (Saunders et al, 2007:358). 

 

För de frågor (1, 4, 7-11) som berör respondentens synpunkter väljs 

ordinalskala, där mätvärdena får en naturlig ordningsföljd. Med denna typ 

av skala uppnås typvärde, median, frekvens och kvartilavvikelse. 

(Christiansen et al, 2001:155).  Dessa frågor är lättare att besvara i en 

enkät (Saunders et al, 2007:368) och när rankingen är formulerad enligt 

ordinalskalan, mäter man hur stark respondentens attityd är till de olika 

egenskaperna. Svaren blir av kvantitativ karaktär som varken har 

nollpunkt eller ekvidistans.  

 

För de frågor som är öppna (2, 3, 5 och 6) begränsas till de 

rekommendationer i IFRS/IAS (varav 38 st. IFRS/IAS och 7 st. IFRS) 

som vi vill studera och genom begränsningen ges en möjlighet till att 

rangordna de svarsalternativ som erhålls. Vi förväntar oss att 

finansanalytikernas val av redovisningsrekommendationer kommer att gå 

mot de rekommendationer som uppges av Street et al (1999). Nämligen de 

rekommendationer som företagen förväntar sig en förbättring av, 

pensionsåtagande och goodwill.  



IFRS/IAS –bättre redovisningsrekommendationer? Av Berner & Henningsson 

 

 36

De egenskaper som ger en försämring, förväntas svaren ge oss de 

rekommendationer, som är snåriga att orientera sig inom. Vi vill kunna 

överblicka materialet för att eventuellt kunna konstatera om någon form av 

variation mellan branscher återfinns. Detta är anledning till de öppna 

frågorna för respondenten. Våra öppna frågor har av respondenten 

besvarats i form av ord och är därmed av kvalitativ karaktär. (Saunders et 

al, 2007:472). Genom att kombinera enkäten med öppna frågor, som ger 

oss finansanalytikernas värderingar, och fasta svarsalternativ, ges 

möjlighet att klarlägga frågor vid analyseringen och tolkningen så att 

dessa blir mer informativa. (Christiansen et al, 2001:230). 

 

Respondenterna är högutbildade och området är omdebatterat. Det gör att 

respondenterna inte undgår den polemik i media som IASB:s 

egenskaperna utsätts för. Vi ansåg att dessa egenskaper skulle mätas direkt 

och användas i frågorna. Vi valde att försöka intressera respondenterna 

genom att direkt konfrontera dem med våra enkätfrågor, ett viktigt 

öppningsförfarande, särskilt med tanke på att vi inser att de har ett hektiskt 

schema och vi eftersträvade ökat intresse för enkäten direkt. Rubriken 

gavs också en del tid för att fånga intresse. Genom enkätens luftiga och 

lite spartanska utformning ville vi försöka få finansanalytikerna se den 

korta tid som enkäten skulle ta i anspråk. De personliga faktafrågorna 

valdes till slutdelen i enkäten för att få ett lätt och naturligt avslut. 

 

Vår kunskap på området består i att genom litteratur, artiklar samt 

intentionen att skapa oss en bild av hur finansanalytiker står i relation till 

IASB:s kvalitativa egenskaper. På grund av tidspressen har vi funnit 

hithörande kunskap på en tröskelnivå som vi utgår från för att kunna fråga 

respondenterna på ett relevant sätt. Det finns emellertid alltid möjligheter 

till annorlunda vinklingar och synpunkter på enkätfrågor och deras 

relevans för de tilltänkta respondenterna.  
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4.4.1 Bakgrundsvariabler 

Vi använder oss av olika bakgrundsvariabler; kön, ålder, utbildning, antal 

yrkesverksamma år som analytiker och även branschgren. 

 Kön, det är intressant att se om det finns något genusperspektiv. Män 

och kvinnor tänker olika, och det intressanta är, om analytikerna tycker 

olika i sin yrkesroll, där man har samma förutsättningar. 

 Ålder, kan spela en stor roll med tanke på när man är utbildad, med 

tanke på att utbildningar utvecklas. 

 Utbildningen, med samma resonemang som med ålder, idag krävs en 

högre utbildning för många yrken jämfört med tidigare decennier. Har 

finansanalytikernas utbildningsbakgrund inom någon variation till 

deras åsikter har någon betydelse. 

 Antal yrkesverksamma år, påverkar tiden som analytiker åsikten, eller 

har analytiker med mindre erfarenhet samma synpunkter som de mer 

erfarna? Finns det någon skillnad i hur nya finansanalytiker tänker 

angående IASB:s egenskaper jämfört med mer erfarna 

finansanalytiker? 

 Branschgren, vi ville se om det finns någon skillnad mellan 

respondenterna, i respektive bransch, inom populationen.  

Dessa bakgrundsvariabler skulle ha ställts i relation till respondenternas 

attityder i enkäten för att se om det fanns signifikanta relationer emellan 

bakgrundsvariablerna och de kvalitativa egenskaperna.  

 

4.5 Undersökningens Validitet/Reliabilitet 

Enligt Saunders et al (2007:366) svarar intern validitet för att enkäten 

verkligen mäter det man ämnar att mäta. Frågorna skall dessutom vara av 

vikt för respondenterna. För att enkäten verkligen skall mäta det vi avser 

har två finansanalytiker, en revisor, en lärare inom statistik och vår 

handledare fått titta på enkäten och komma med synpunkter. Vi har på 

detta sätt försökt säkerställa validiteten. Bortfallet påverkar validiteten 

negativt – validiteten riskeras att utsläckas. (Saunders et al, 2007:150). 
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Reliabilitet är att stå emot slumpmässiga fel i den mätmetod man valt. För 

att undersökningen skall vara tillförlitlig krävs att den är valid och reliabel. 

Ett sätt att mäta om den är reliabel är att göra samma undersökning flera 

gånger. Om man får samma resultat är den reliabel (Christensen et al, 

2001:290). 

 

4.6 Analysmetod 
Efter enkätinsamlingen skulle statistikprogrammet SPSS användas för 

vidare analys – analysen i SPSS var dock ej möjligt då svarsfrekvensen 

var för låg. Vi har gjort enkla tabeller (appendix) där antyds (svagt) vilken 

attityd som respondenterna går mot, i relation till IASB:s kvalitativa 

egenskaper. 

 

4.7 Kapitelsammanfattning 
Det empiriska materialet har samlats in genom en survey studie med hjälp 

av enkäter. Enkäten har gått ut via e-post till 426 finansanalytiker i 

Sverige. Målpopulationen består av 1700 enligt Sveriges Finansanalytikers 

Förening. Respondenterna deltar i studien under anonymitet. Vår intention 

har varit att attrahera så många finansanalytiker som möjligt. Vi har gjort 

ett obundet slumpmässigt urval. Alla individer inom målpopulationen har 

samma sannolikhet att komma med i studien. Genom enkäten samlas dels 

kvantitativ och dels kvalitativ data in. Enkäter är utformad med både fasta 

och öppna svarsalternativ. För de fasta svarsalternativen används en 

ordinalskala vid analysen, där vi kan få fram värden som typvärde, 

median, frekvens och kvartilavvikelse. Vi kan mäta hur starka 

respondenternas attityder är till de olika egenskaperna och vi får 

därigenom svar av kvantitativ karaktär. Med de öppna frågorna vill vi 

studera vilka rekommendationer som respondenterna anser har förbättrat 

eller försämrat de finansiella rapporterna. För att se om det finns någon 

signifikans mellan olika respondenter har vi valt ut en del 

bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, utbildning, antal yrkesverksamma år 

och branschgren.  
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Validiteten avser att man mäter det man avser att mäta. För att uppnå 

validitet har vi vid utformningen av enkäten använt oss av två 

finansanalytiker som bollplank för att få en djupare förståelse för 

finansanalytikernas arbetssituation. Reliabilitet är att stå emot 

slumpmässiga fel i sin mätmetod. Ett sätt att mäta om undersökningen är 

reliabel är att göra samma undersökning flera gånger och om man får 

samma svar är den reliabel. Efter insamling av det empiriska materialet 

matas allt in i SPSS för att ge ett underlag till analysen, men på grund av 

den låga svarsfrekvensen valde vi att göra enklare tabeller som återfinns i 

appendix.  
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel finns analysen av det material vi samlat in. På grund av den 
låga svarsfrekvensen kan vi tyvärr inte göra några generella slutsatser .

 

5.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
Eftersom svarsfrekvensen är låg kan det inte göras några generaliseringar 
eller adekvata slutsatser. Det är emellertid fortfarande möjligt att se 
tendenser, dock mycket vaga, från den del av respondenter som besvarat 
enkäten. Med denna svarsfrekvens på 2,6 %, av totalt 426 utskickade 
enkäter, har konstaterats att 23,9 % i vår målgrupp har varierande bortfall 
(externt bortfall) som till största delen består av att respondenterna ej 
arbetar med analyser längre (urvalsrelaterade fel), ej har tid för 
enkätstudier eller har föräldraledighet/semester som sträcker sig över 
inlämningstidpunkten för examensarbetet. Detta leder till att reliabiliteten 
blir svag, vilket är beklagligt eftersom det vilar ett stort intresse för 
respondenternas synpunkter, nu två år efter övergången till IFRS/IAS.  
Detta bortfall som till synes är mycket större än (Saunders et al, 2007:358) 
vad som statistiskt anses som normalt, kan förklaras med att 
examensarbetet är placerat vid en tidpunkt då respondenterna är hårt 
arbetsbelastade, och att det är i anslutning till en storhelg.  
Bortfall kan även ha skett av tekniska skäl. Vid användandet av det 
standardiserade HTML-skripten har man på några besvarade e-post 
kommenterat att den inte fungerar. Detta beror på att Java-skript inte 
stödjer en standardiserad HTML-fil. För att motverka detta skickade vi ut 
enkäten, i Word format, som bifogad fil till respondenterna, när enkäten 
gick ut som andra påminnelse. Det kan dock finnas ytterligare anledningar 
till bortfall. Vi tänkte då närmast på den som hänför sig till kunskap om 
regelverket – det vill säga att respondenterna ej har hunnit sätta sig in i 
IASB:s regelverk i sin helhet och att övergången då skulle indikera på att 
det tar längre tid att lära sig IFRS/IAS än två år. 
 
Bortfall i enkätsvaren (internt bortfall) kan vara att man inte, av olika skäl, 
använder sig av alla rekommendationerna när man analyserar sina företag. 
Bristande kännedom om rekommendationerna för finansanalytikerna för 
kan fortfarande vara en faktor.  
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Det interna bortfallet var inte så stort eftersom e-post enkäten 
konstruerades så att respondenten tvingades att svara (gäller ej fråga 2,3 
och 5,6). De respondenter som ej kan svara återgäldar enkäten med ett 
beklagande och/eller en anledning. Vi bemöter givetvis deras återgäldande 
med artighet och svarar med att tacka för den tid de lagt ned. 
 
Nedan visas vårt bortfall efter totalt tre utskick: 
 

7%
5%

12%

3%

73%

Ingen bäring på
respondentens arbete
idag.
Ej anträffbar (ej tid att
deltaga, föräldraledig
m.m.)
Återkomna e-post, fel
adress eller fördröjt
utskick.
Inkomna enkätsvar

Besvarade ej enkäten

Cirkeldiagram 1. Totalt bortfall. 

 

5.2 Enkätfrågor och Svar 
Att vissa enkätsvar skulle indikera på en positiv bild av IFRS-övergången 
samtidigt som finansanalytikerna inte kan ange vilken rekommendation 
som förbättrat deras arbete är lite av en överraskning för oss. Det borde 
vara givet att besvara då man visar en bestämd uppfattning om själva 
IFRS-övergången. Eftersom svarsfrekvensen är så låg kan vi inte heller 
göra några större analyser vad gäller bakgrundsvariablerna. Exempelvis 
kan ämnas att endast två av elva svarande är kvinnor. De som svarat har 
olika branschtillhörigheter och vi kan därav inte se om olika synpunkter i 
enkäten är något som är generellt inom de olika branscherna eller om det 
är andra faktorer som ligger bakom.  
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5.2.1 Relevans och Väsentlighet 
Vid frågorna sju, åtta och elva återkopplar vi relevans med dess 
underordnade egenskap - väsentlighet. För att uppnå så stor relevans som 
möjligt kan det tänkas att tillförlitligheten kommer i skymundan. Med 
detta menar vi att när respondenter bearbetar rekommendationer i sina 
bedömningar utifrån användandet av den informationen som anses mest 
relevant kan upplysningar som är betydelsefull för vissa investerare gå 
förlorad, eftersom man kan frestas till att använda de rekommendationer 
som är av IASB ansedda som tvingande rekommendationer. Emellertid 
kan relevans dock komma att uppnås på en acceptabel nivå när den ökar 
reliabiliteten i de finansiella rapporterna. Vidare har man branschvis 
troligen nått den förväntade relevansen. Företagens förväntningar 
återfanns i enskilda rekommendationer och detta är till stor del samma 
rekommendationer som tenderar att lyftas fram av respondenterna. 
 
Respondenterna (6 av 11 individer), anser att IFRS/IAS har påverkat 
relevansen positivt vilket tyder på att de finansiella rapporterna ger 
respondenten mer relevant information. Vidare är respondenterna 
konsekventa i sina svar till de frågor som hänför sig till egenskapen 
relevans.  

 
Utifrån den befintliga svarsfrekvensen antyder respondenternas mycket 
svagt att vår första hypotes är sann. Men det skulle vara oetiskt att grunda 
vår hypotes på denna studie varför vi varken bekräftar eller förkastar 
första hypotesen. 
 
H1: Finansanalytiker anser att Relevans och Väsentlighet ökar i de 

finansiella rapporterna efter implementeringen av IFRS/IAS. 

 

5.2.2 Tillförlitlighet  
Under fråga nio och tio studerar vi vad finansanalytiker tycker om de nya 

rekommendationernas tillförlitlighet. För att tillförlitligheten skall 

eftersträvas kräver den ett antal egenskaper som dock visar på viss 

oförenlighet med densamme. För att börja med neutraliteten så kan det 

finnas viss risk att kravet på skevhet får stå tillbaka när den information 

som skall ingå (relevant information) inte återfinns och med detta menar 
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vi att skevheten ligger i respondenternas sätt att prioritera både vad gäller 

användandet av delar i redovisningsrekommendationerna, cherry-picking, 

och i att finansanalytiker faktiskt har ett uppdrag och det är deras uppdrag 

som till stora delar torde styra respondenternas verksamhet. Dessutom kan 

kravet på fullständigheten vara svår att uppnå genom att 

marknadsvärderingar ej är möjliga att helt säkerställa, på grund av 

osäkerhet i marknadsvärderingarna, när dessa görs på tillgångar/skulder. 

 

Svaren på enkäten tyder på att respondenterna anser att tillförlitligheten 
har ökat efter implementeringen IFRS/IAS. Tre av elva respondenter kan 
dock ha missuppfattat frågorna nio och tio, då de har svarat att 
tillförlitligheten har ökat i fråga nio men givit motsägande information på 
fråga tio det vill säga att tillförlitligheten har minskat. 
 
Enligt vår hypotes skulle tillförlitligheten minska efter implementeringen. 
Vi tvingas emellertid att varken bekräfta eller förkasta vår andra hypotes. 
Vi tror att detta beror på att den utökade informationen som lämnas av 
företagen har gynnat finansanalytikerna branschvis. Då finansanalytikerna 
bara använder sig av den del som ligger inom deras uppdrags- och 
intresseområde och att de får nu utförligare information om den delen. 
 
H2: Finansanalytiker anser att Tillförlitligheten minskar i de finansiella 

rapporterna efter implementeringen av IFRS/IAS. 

 

5.2.3 Jämförbarhet 
I frågorna ett, två och tre studerar vi finansanalytikers uppfattning om 
jämförbarhet. När företagens redovisning har övergått från verkligt värde 
till marknadsvärde överger man till viss del jämförbarhet över tiden. Detta 
beror på att volatiliteten ökar för företagens vinst i årsredovisningen från 
år till år. Det framkommer också av vissa svar i enkäten. Jämförbarhet 
över tiden tycks ha fått stå tillbaka för jämförbarhet mellan företag över 
landsgränser. Det är följaktligen inte lika lätt att urskilja varaktighet eller 
trender över tiden vid bedömning av ett företag där volatiliteten fluktuerar 
kraftigt.  
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Ur ett användarperspektiv torde detta leda till osäkerhet för 
kapitalplacerare (investerare). Styrkan i att globalt kunna jämföra företag 
är eftertraktad och företagen bifaller förtroendet för denna presumtiva 
ökning av jämförbarhet.  
 
Respondenternas svar ger en svag antydan om att jämförbarheten kan ha 
ökat efter implementeringen av IFRS/IAS. Goodwill och 
pensionsåtaganden är de rekommendationer som respondenterna främst 
lyfter fram som har förbättrat jämförbarheten. Andra områden är 
fallskärmsavtal och fastighetsvärdering till verkligt värde. Försämringar 
som påverkat jämförbarheten, var enligt respondenterna svåranalyserat 
resultat och säkringsredovisning. 
 
Utifrån detta kan vi med respondenternas antydan inte anta vår tredje 
hypotes. Den får kvarstå utan att varken bli bekräftad eller förkastad. 
 
H3: Finansanalytiker anser att Jämförbarheten ökar mellan företagen 

efter implementeringen av IFRS/IAS. 

 

5.2.4 Begriplighet 
Under frågorna fyra, fem och sex försöker vi studera finansanalytikernas 
attityd till egenskapen begriplighet. Med IFRS/IAS:s 
redovisningsrekommendationer tillkommer ett informationsflöde som är 
större och det medför att det blir svårare att lokalisera den information 
som eftersöks. Den tilltagande informationen ger en bättre förutsättning 
för relevansen. Är den förutsättningen på bekostnad av begripligheten? 
Det är främst professionen inom redovisningen som är den mest gynnade 
kategorin (Damant, 2003). 
 
Respondenternas bild av begripligheten tenderar att gå i två riktningar, 
dels de som anser att begripligheten har förbättrats och dels de som anser 
att begripligheten har försämrats. Goodwill antyds vara den 
rekommendation som främst lyfts fram som en förbättring. Av de få som 
medverkat i undersökningen antyder de flesta att säkringsredovisningen är 
den utmärkande försämringen (efter respondenters uttalanden om dess 
komplexitet) efter implementeringen av IFRS/IAS.  
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Det ges en antydan om att begripligheten har minskat efter införandet av 
regelverket. Men med denna svaga antydan kan vi således inte heller anta 
vår fjärde och sista hypotes. Den får helt enkelt stå utan bekräftelse eller 
förkastning. 
 
H4: Finansanalytiker anser att Begriplighet minskar i de finansiella 

rapporterna efter implementeringen av IFRS/IAS. 

 

5.3 Kapitelsammanfattning 
Trots det stora bortfallet vill vi poängtera att det bemötande vi fått från 
respondenterna har varit vänlig uppmärksamhet vilket vi har uppskattat 
mycket. Detta har även motiverat oss och ökat vårt engagemang. Med en 
svarsfrekvens på endast 2.6 % går det inte att göra några generella 
antaganden. Vi har därför inte kunnat förkasta eller anta våra hypoteser. 
Något som har förvånat oss är att man i vissa enkätsvar indikerat på att 
man är positiv till IFRS/IAS samtidigt som man inte kan ange vilken 
rekommendation som förbättrat deras arbete. Vi har inte kunnat analysera 
våra bakgrundsvariabler på grund av det låga deltagandet, eftersom detta 
inte hade medfört någon relevans i vår studie.  Trots detta kan vi urskilja 
att respondenterna visar en antydan till att relevansen och väsentligheten 
skulle ha ökat efter implementeringen av IFRS/IAS. Tre av elva 
respondenter kan ha missuppfattat våra frågor angående tillförlitligheten, 
då de svarat motsägelsefullt på dessa. Enligt respondenterna ges en 
antydan om att jämförbarheten har ökat mellan företagen dock på 
bekostnad av jämförbarhet över tiden. Goodwill och pensionsåtaganden är 
de rekommendationer som främst har förbättrat jämförbarheten. 
Respondenterna tenderar att gå i två riktningar när det gäller 
begripligheten. Begripligheten har dels förbättrats och dels har den 
försämrats. Detta gör att vi varken kan förkasta eller anta vår sista hypotes. 
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6. SLUTSATS 
 

I detta kapitel finns våra slutsatser, egna kommentarer och förslag till 
fortsatt forskning inom området.

 

6.1 De finansiella rapporterna 
De finansiella rapporterna är av vikt, men företagen (producenterna) bör 
undvika att tappa sin identitet. Regelverket får inte bli allt för komplext så 
att företagens mening med sin verksamhet försvinner i periferin. 
 
De finansiella rapporterna har numera en mer omfattande struktur än 
tidigare och detta påverkar finansanalytikers bedömningar av företagen. 
De synpunkter vi erhållit under förarbetet av enkäten ger oss indikationer 
på att det finns två falanger. Mer utförligt betyder det att 
finansanalytikerna har delade åsikter. Antingen tycker man att IFRS/IAS-
övergången är bra eller anser man att det nya regelverket är för omfattande 
och därför blir orelevant. 
 
Detta mera komplexa regelverk (IFRS/IAS) kan få följder som att 
användarkategorier med relativt bra kunskap om redovisning ej kan 
tillgodogöra sig den finansiella informationen. Risken för att gapet ökar 
mellan de som tar fram redovisningsrekommendationer och de som 
använder dem är redan överhängande. Dessutom torde regelverket bli 
svårare att kontrollera om det får allt för stora proportioner jämfört med 
vad regelverkets målsättning är. Normer är viktiga att kodifiera och 
reglera – möjligheten för att kunna göra lite som man vill undviks. Det 
skapas en viss legitimitet och förtroende för företagen utifrån deras 
använda redovisningsprincip. Legitimitet och förtroende behövs för att 
företag skall kunna erhålla kapital på den globala marknaden av 
finansiärer. Vi tror dessutom att i sinom tid att andra intressenter kommer 
att kräva vissa redovisningsprinciper. Rekommendationerna måste således 
logiskt följa syftena. Endast då kan de bli föremål för riktlinjer som 
användarkategorierna kan acceptera. 
 
De finansiella rapporterna skall karaktäriseras av relevans, tillförlitlighet, 
jämförbarhet och begriplighet.  
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6.2 Finansanalytiker 
När regelverket introducerades gjordes det med målsättning för global 
harmonisering och krav från investerarna på ekvivalenta finansiella 
rapporter, på grund av ökade affärstransaktioner och även 
börsintroduktioner över landsgränser. Det torde vara finansanalytiker som 
bäst har överblick över rekommendationerna eftersom de är en stor 
användarkategori. Detta var vårt antagande när vi gick ut med enkäten.  
 
Finansanalytiker är emellertid en svår kategori att nå. De ter sig av naturen 
lite restriktiva angående enkäter som skickas till dem. Dessutom har de en 
stor arbetsbörda och arbetar i stressig miljö. Indikationer på att 
finansanalytiker uppfattar att den information som erhållits i de finansiella 
rapporterna är korrekt, detta är också en grundläggande förutsättning för 
att deras arbete ska vara meningsfullt och försvarbart. Finansanalytikerna 
ska vidare analysera företagen för att bland annat kunna göra köp- och sälj 
rekommendationer åt sina uppdragsgivare. Vidare är det uppdragsgivarna 
och andra intressenter som väljer vilka företag man placerar kapital i och 
vilka företag som undviks. Deras underlag bygger till stora delar på 
finansanalytikernas rekommendationer.  
 
Finansanalytiker kan faktiskt här göra sin röst hörd eftersom det finns 
individer på chefsnivå, på några företag som är mycket intresserade över 
uppsatsens slutsatser. De vill dels använda detta resultat som underlag för 
argumentation och dels i kunskapssyfte. Därför hade det varit önskvärt 
med en högre svarsfrekvens så att vi hade kunnat förmedla 
finansanalytikernas erfarenheter av regelverket. 
 

6.3 Enkäternas resultat 
Hur står sig IASB:s kvalitativa egenskaperna som IFRS/IAS-övergången 
medfört för finansanalytikerna?  
 
Slutsatser av enkätresultatet är otvivelaktigt omöjliga att göra – men detta 
bortfall kan indikera på några former av ovilja över att deltaga i studien. I 
de svar vi erhållit ser vi tendenser att finansanalytiker som deltog i studien 
till stor del hade kvar de arbetsuppgifter vi efterlyste, aktiva 
finansanalytiker. De svarande analytikerna har till viss del specialiserat sig 
inom olika områden som t.ex. fondbolag och aktiestrategi, vilket gör att de 
inte längre analyserar de finansiella rapporterna som svenska företag 
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producerar och därmed bedömer respondenterna att de inte berörs av 
övergången.  
 
Vi har dock en respondent som bejakar att det är för tidigt att analysera 
åsikterna över IFRS/IAS-övergången. Det är just den anledningen som vi 
har i tankarna. Detta tyder på att finansanalytikerna fortfarande kan vara 
inne i införandeprocessen. Det leder till att förståelse för att detta 
regelverk inte assimilerats under dessa två år. Det tar kanske längre tid än 
så.  
 

6.4 Egna kommentarer 
Våra egna kommentarer utgår ifrån de synpunkter vi har stött på under 
examensarbetets gång samt tidigare forskning inom ämnet. Vi sätter våra 
erfarenheter i relation till IASB:s kvalitativa egenskaper.  
 
Trots ett överflöd av information i de finansiella rapporterna, vilket har 
givit en ökad arbetsbörda för finansanalytikerna, ser vi fördelarna med den 
ökade informationen. I motsats till den falang som anser att informationen 
delvis är orelevant i deras yrkesutövning, tror vi på ökad relevans 
åtminstone för de olika branschgrenarna. 
 
Beträffande tillförligheten uppfattar vi att de höjda kostnaderna som 
införandet av regelverket innebär i form av ökad arbetstid för 
finansanalytiker, de understiga nyttan, när finansanalytiker har accepterat 
och assimilerat IFRS/IAS. Av vilken anledning karaktäriserar då IASB:s 
kvalitativa egenskap tillförlitlighet om t.ex. inte neutraliteten bibehållits. 
Kanske kan denna neutralitet uppvägas av att en allt mer fullständig 
finansiell rapport uppkommer som sedan kan öka graden av relevansen på 
informationen.  



IFRS/IAS –bättre redovisningsrekommendationer? Av Berner & Henningsson 

 

 49

Fördelarna med regelverket är till stor del den ökade jämförbarheten 
mellan företag över landsgränserna. Den leder till att ge företagen större 
möjlighet att växa på den internationella marknaden, men till priset av 
minskad jämförbarhet över tiden, som i sin tur troligen kan påverka 
fortlevnadsprincipen. Vi ställer oss frågan ”hur skall man kunna jämföra 
företag över tiden”? Någon respondent hävdar att resultateffekten kommer 
att bli snårig att analysera. Det beror på att volatiliteten kring 
årsredovisningen ökar, vilket ytterligare minska utsikterna att se trenderna 
över tiden. Följaktligen torde detta leda till en ökad kontakt med det 
analyserade företaget och ökade risker för insider information, trots att 
koncernbalansräkningen är rankad som den viktigaste finansiella 
rapporten. Kommer resultaträkningen att försvinna? När 
marknadsvärderingen implementeras kommer företagens egentliga 
verksamhet – det vill säga det som händer i företaget under perioden – att 
äventyras genom en otydlig såväl som osammanhängande resultaträkning 
och är därmed ointressant. Ger det en större möjlighet för företagen att 
engagera sig mindre i sina resultaträkningar och kan detta leda till att den 
blir mindre tillförlitlig? Torde regleringen medföra minskade bedrägerier 
såsom Ahold och Intrum Justitia som europeiska marknaden fått erfara 
eller ej. 
 
Begripligheten har redan påverkats genom förhöjt informationsflöde. 
Kommer det att bli en börda istället för ett intresse att sätta sig in i 
rekommendationerna? 
 
När så mycket som 66 % av de finansanalytiker som deltog i KPMG:s 
undersökning i januari 2005, då IFRS/IAS infördes i Sverige, inte hade 
erhållit någon utbildning, är det naturligt att fundera över vad som gör att 
respondenterna avböjer till att medverka i vår studie. Kan deras ovilja bero 
på kunskapsbrist över regelverket som helhet, eller kan det vara så att 
regelverkets komplicerade rekommendationer har försämrat istället för att 
skapat gynnsammare förutsättningar för användarkategorierna? 
 
Det enda som är säkert är att regleringen är här för att stanna och den 
kommer att fyllas på utifrån krav från både Europa och andra kontinenter. 
Med denna reglering kommer det troligen att bli svårare för småspararna 
att utläsa de finansiella rapporterna i framtiden. 
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Vidare forskning inom detta område skulle vara fallstudier – det vill säga 
att verkligen tränga igenom och få fram finansanalytikers attityder om 
IFRS/IAS. Det finns ett antal områden som kan vara föremål för vidare 
studier. Initialt kan man studera om regelverket ger minskade kostnader 
för eget kapital, som det hävdas i vissa forskningsrapporter.  
 
Är ytterligare informella kontakter med det företag som finansanalytiker 
bedömer, är ett alternativ till de finansiella rapporterna? Skulle det vara en 
idé till fortsatt forskning inom detta ämnesområde? Kanske man kringgår 
regelverket initialt genom den personliga kontakten på företagen. Har man 
ett nätverk av ”experter” som man som tyr sig till eller finns det någon 
form av mentorsverksamhet.  
 
Det skulle dessutom vara mycket intressant att se vilka informella 
kontakter som finansanalytikerna har och förslagsvis relatera dessa till 
deras prognosrelevans avseende företagens aktiekursutveckling. Finns det 
någon form av minskning i användandet av resultaträkningen och kan man 
ställa det mot prognosrelevansen i finansanalytikernas precisionsförmåga.   
 
Det är inte bara finansanalytiker åsikter som är intressanta att undersöka 
vad gäller området IFRS/IAS-övergången. Det är ju revisorerna som är 
första granskare av företagens finansiella rapporter och det är deras 
uppfattning, som kan ge mer vägledning inför de svårigheter som faktiskt 
existerar med de volatila årsresultaten. 
 
Specifika rekommendationer är även intressanta spörsmål –t.ex. att studera 
redovisade pensionsåtagande med finansanalytikers jämförelser över tiden 
inom ett företag. Slutligen ser vi till kommande reglering som t.ex. SOX 
404, där européerna ytterligare skall underkasta sig ett regelverk om deras 
företag är introducerade på den amerikanska börsen, oavsett om man är 
finansanalytiker eller ej. 
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Begriplighet 

Att information som 

lämnas är förståelig. 

Varaktighet: 

Beständighet av använd 

redovisningsmetod är 

sammanhängande med 

jämförbarhet, kommer ändras 

över tiden i takt med 

förändringar av 

redovisningskrav. 

Jämförbarhet: 

Är oskiljaktig med signifikant information 

och förbinder väsentligheten med de 

ekonomiska besluten. 

 

Fri från skevhet: 

Informationen skall vara neutral och 

rättvisande, dessa begrepp kan 

variera över tiden. 

Reliabilitet: 

Reliabilitet skall gå mot 100 % 

exakthet, men med hänsyn taget till 

inneboende risk vid mät- och 

prestationstekniker, kan detta inte nå 

hela vägen fram. Om reliabilitet mot 

förmodan gör detta är den direkt 

vilseledande. 

Innebörd och Form: 

Innebörden råder över 

formen av transaktionen. 

Relevans och Väsentlighet: 

Relevans bistår ekonomiska beslut medan 

väsentlighet ska beaktas för varje 

grundläggande del samt för helheten i 

informationen. 

 

Finansiella 

Rapporter 

APPENDIX 
 

Översiktsbild Trueblood-rapporten. 
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Sammanställning utskick av e-postenkäter: 
 

Utskick 18 dec.

10%
2%

13%

2%

73%

Ingen bäring på
respondentens arbete
idag.
Ej anträffbar (ej tid att
deltaga, föräldraledig
m.m.)
Återkomna e-post, fel
adress eller fördröjt
utskick.
Inkomna enkätsvar

Besvarade ej enkäten

 
 

Utskick 4 jan. 

1% 11%

9%

3%

76%

Ingen bäring på
respondentens arbete
idag.
Ej anträffbar (ej tid att
deltaga, föräldraledig
m.m.)
Återkomna e-post, fel
adress eller fördröjt
utskick.
Inkomna enkätsvar

Besvarade ej enkäten
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Bilaga 1 

Enkätresultat 
 

1. Anser du att övergången till IFRS/IAS har underlättat jämförelser 
mellan svenska och utländska börsföretags finansiella rapporter? 

 
4. Anser du att det är lättare att förstå redovisningar upprättade enligt IFRS/IAS? 

 
7. Anser du att redovisningar upprättade enligt IFRS/IAS hjälper dig att 
hitta mer relevant information? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer Varken 
instämmer 
eller ej 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Totalt: 

Svar: 2 4 2 1 2 11 
Procent: 18,2 % 36,4 % 18,2 % 9 % 18,2 % 100 % 

 Instämmer 
helt 

Instämmer Varken 
instämmer 
eller ej 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Totalt: 

Svar: 2 1 3 1 3 10 
Procent: 20 % 10 % 30 % 10 % 30 % 100 % 

 Instämmer 
helt 

Instämmer Varken 
instämmer 
eller ej 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Totalt: 

Svar: 2 4 1 0 4 11 
Procent: 18,2 % 36,4 % 9 % 0 % 36,4 % 100 % 
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8. Anser du att redovisningar efter övergången till IFRS/IAS innehåller 
mer väsentlig information än tidigare? 

 
9. Anser du att redovisningar efter övergången till IFRS/IAS innehåller 
mer fullständig information, än tidigare? 

 
 
10. Anser du att redovisningar upprättade enligt IFRS/IAS visar mindre 
försiktighet, än tidigare? 

 
 
11. Anser du att de mer utförliga noterna som övergången till IFRS/IAS 
medfört, är användbara? 

 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer Varken 
instämmer 
eller ej 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Totalt: 

Svar: 2 3 2 0 4 11 
Procent: 18,2 % 27,3 % 18,2 % 0 % 36,4 % 100 % 

 Instämmer 
helt 

Instämmer Varken 
instämmer 
eller ej 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Totalt: 

Svar: 2 4 1 1 2 10 
Procent: 20 % 40 % 10 % 10 % 20 % 100 % 

 Instämmer 
helt 

Instämmer Varken 
instämmer 
eller ej 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Totalt: 

Svar: 1 4 1 3 2 11 
Procent: 9 % 36,4 % 9 % 27,3 % 18,2 % 100 % 

 Instämmer 
helt 

Instämmer Varken 
instämmer 
eller ej 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Totalt: 

Svar: 2 4 1 1 3 11 
Procent: 18,2 % 36,4 % 9 % 9 % 27,3 % 100 % 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 
 
Intervjufrågor: 
 
Tre indikatorer på relevans avseende IASB:s kvalitativa egenskaper. 

1. Anser du att de mer utförliga noter som övergången till IFRS medfört, är användbara? 
 

2. Anser du att övergången till IFRS har underlättat ditt arbete med att värdera/bedöma 
börsföretag?  

 
3. Vilken/vilka IFRS/IAS-rekommendation(er) anser du har förbättrat relevansen i 

börsföretagens redovisning mest? 
 

4. ___________________________________________________________________ 
 
Tre indikatorer på tillförlitlighet avseende IASB:s kvalitativa egenskaper. 

1. Upplever du att börsföretagen redovisar en mer ”korrekt bild” jämfört med tidigare 
svensk redovisningspraxis? 

 
2. Anser du att IFRS-övergången har medfört att företagens redovisning har blivit så pass 

bra att du kan rekommendera andra företag som tidigare varit svåra att bedöma?  
 

3. Vilken/vilka IFRS/IAS-rekommendation(er) anser du har förbättrat tillförlitligheten i 
börsföretagens redovisning mest? 

 
4. ___________________________________________________________________ 

 
Tre indikatorer på jämförbarhet avseende IASB:s kvalitativa egenskaper. 

1. Anser du att övergången till IFRS har underlättat jämförelser mellan svenska och 
utländska börsföretags finansiella rapporter? 

 
2. Anser du att insynen i börsföretagen har ökat efter IFRS-övergången? 

 
3. Vilken/vilka IFRS/IAS-rekommendation(er) anser du har förbättrat jämförbarheten i 

börsföretagens redovisning mest? 
 

4. ___________________________________________________________________ 
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Tre indikatorer på begriplighet avseende IASB:s kvalitativa egenskaper. 

1. Anser du att det är lättare att förstå redovisningarna upprättade enligt IFRS/IAS? 
 

2. Är vilseledande information i börsföretagens årsredovisningar lättare att identifiera 
efter övergången till IFRS? 

 
3. Anser du att företagens årsredovisningar har blivit mer överskådliga eller tydliga. 

 
4. ___________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Enkät (sista utskick) 
 

Bäste Finansanalytiker  
"Blev det bättre"  

Ett examensarbete med syftet - Blev det bättre! – med avseende på IFRS-övergången, januari 
2005, på Högskolan i Kristianstad.  
Vi ber Er att vänligen besvara enkäten, dock senast den 8 januari och klicka på skicka. 
Vi tackar på förhand för Din medverkan.  
Vänliga Hälsningar  
Ann Berner & Therése Henningsson  
 
1 Anser du att övergången till IFRS har underlättat jämförelser mellan svenska och utländska 
börsföretags finansiella rapporter?  

Instämmer helt Instämmer inte alls 
 
2 Vilken IFRS/IAS-standard anser du har förbättrat jämförbarheten i börsföretagens 
redovisning mest?  

 
3 Vilken IFRS/IAS-standard anser du har försämrat jämförbarheten i börsföretagens 
redovisning mest?  

 
4 Anser du att det är lättare att förstå redovisningarna upprättade enligt IFRS/IAS?  

Instämmer helt Instämmer inte alls 
 
5 Vilken IFRS/IAS-standard anser du har förbättrat begripligheten i börsföretagens 
redovisning mest?  

 
6 Vilken IFRS/IAS-standard anser du har försämrat begripligheten i börsföretagens 
redovisning mest?  
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7 Anser du att redovisningar upprättade enligt IFRS/IAS hjälper dig att hitta mer relevant 
information?  

Instämmer helt Instämmer inte alls 
 
8 Anser du att redovisningar efter övergången till IFRS innehåller mer väsentlig information, 
än tidigare?  

Instämmer helt Instämmer inte alls 
 
9 Anser du att redovisningar efter övergången till IFRS innehåller mer fullständig 
information, än tidigare?  

Instämmer helt Instämmer inte alls 
 
10 Anser du att redovisningar upprättade enligt IFRS/IAS visar mindre försiktighet, än 
tidigare?  

Instämmer helt Instämmer inte alls 
 
11 Anser du att de mer utförliga noterna som övergången till IFRS medfört, är användbara?  

Instämmer helt Instämmer inte alls 
 
12 Kön  

Man 

Kvinna 
 

13 Födelseår  
 

14 Är finansanalytiker inom -branschen, (t.ex. skog-/fastighet etc.). 
 

15 Antal yrkesverksamma år som finansanalytiker: år. 
 

16 Har examen som grundutbildning, (t.ex. ekonomi/juridik/IT etc.). 
 
Allt datamaterial som vi bygger vårt examensarbete på, hanteras med största försiktighet och 
materialet kommer att förstöras efter instansning i statistikprogrammet SPSS. Ni svarar 
anonymt.  
 

Skicka Rensa
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