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ABSTRACT 
 
Title: Is Swedish accounting prepared for a new income statement?  
 
The two different traditions of accounting, Anglo-Saxon and Continental-European 
have developed separately during a long period of time. These traditions have very 
different views of the purpose of accounting. To meet the increasing globalisation of the 
capital market, a need for an internationally harmonised accounting has risen. The work 
with producing internationally harmonised reporting standards that increases 
comparability and transparency of companies financial results is conducted jointly the 
international standard setter IASB and the American standard setter FASB. 
 
Today IASB suggests a new standard, IAS 1 Presentation of financial statements, 
which introduces a new way of reporting financial result, total recognised income and 
expense. This way of reporting financial result follows the all-inclusive concept of 
income, where all transactions except for those with share holders are included in the 
companies financial result. In USA a similar standard of reporting financial result, 
SFAS 130 Reporting Comprehensive income, already exists. 
  
The purpose of this essay is to describe and explain which presuppositions there are for 
an introduction of reporting financial result according to total recognised income and 
expense in accounting for Swedish companies listed on the stock exchange. 
 
To meet this purpose we chose to use a qualitative method to achieve a deeper 
understanding for the problem. The persons we interviewed where researchers or 
members of accounting standard setters and therefore initiated in our problem area. 
Because of the fact that these persons where very busy and difficult to get in touch with 
we gave them opportunity to choose how to participate in our study. Most chose to state 
their opinions through telephone interviews and two of the participants answered our 
questions through e-mail. 
 
The theoretical chapter is divided into five parts, where we at first present accounting 
and elements influencing it. The second part discusses Anglo-Saxon and Continental-
European accounting traditions. In the third part harmonisation and standardisation of 
accounting is discussed. The fourth part accounts for international accounting and 
finally different concepts of income measurement are presented. We also explain the 
meaning of IAS 1 and SFAS 130 for financial result and present a summary of the 
debate of these standards.  
 
We came to the conclusion that there are good presuppositions for an introduction of 
total recognised income and expense in Swedish accounting. But there are some 
problems that make the presuppositions less good. One is the strong connection between 
accounting and taxation. Another is the will of keeping the old way of reporting 
financial result parallel with the new one. This might undermine companies opinion of 
the new way of reporting financial result. There are also indications that standard setters 
are willing to exclude the traditional financial result. 
 
 
Key words: harmonisation, accounting tradition, income measurement, 
comprehensive income and total recognised income and expense.   



 

SAMMANFATTNING 
 
Under lång tid har två olika inriktningar för redovisning utvecklats, den anglosaxiska 
och den kontinentaleuropeiska. Dessa traditioner har olika syn på syftet med 
redovisningen. För att möta globaliseringen inom kapitalmarknaden finns i dagsläget ett 
behov av att få en internationellt harmoniserad redovisning. Arbetet med att ta fram 
rapporteringsstandarder som ökar jämförbarheten och transparensen av företags 
ekonomiska resultat leds gemensamt av den internationella normgivaren IASB och den 
amerikanska normgivaren FASB. 
 
I dag finns ett förslag från IASB om att införa ett nytt sätt att rapportera resultat, total 
recogniced income and expense. Detta rapporteringssätt tillhör det så kallade all-
inclusive concept of income där alla transaktioner förutom de med aktieägarna räknas 
med i företagets resultat. I USA finns redan idag ett liknande rapporteringssätt med 
comprehensive income. 
 
Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara vilka förutsättningar som finns för ett 
införande av resultatrapportering enligt total recognised income and expense i svensk 
redovisning för börsnoterade företag.  
 
För att besvara detta valde vi att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi ville få 
en djupare förståelse för problemet. De personer som vi intervjuade var väl insatta i 
problemområdet då de endera forskade inom området eller var ledamöter i normgivande 
redovisningsorganisationer. Eftersom dessa personer hade ont om tid och var svåra att 
få tag på gavs de möjlighet att välja på vilket sätt de ville deltaga. De flesta valde att 
framföra sina åsikter genom telefonintervjuer och två av respondenterna besvarade 
frågeformuläret via e-post.  
 
Den teoretiska referensramen är indelad i fem avsnitt. I det första behandlas 
redovisningen och dess omvärld, i det andra avsnittet diskuteras anglosaxisk och 
kontinentaleuropeisk tradition. Därefter redogörs för harmonisering av redovisning. Det 
fjärde avsnittet tar upp internationell redovisning. Kapitlet avslutas med en beskrivning 
av hur olika koncept för resultat kan beräknas. I nästföljande kapitel ges en förklaring 
till vad IAS 1 och SFAS 130 innebär samt en sammanfattning av den kritik som har 
framkommit i debatten kring dessa.  
 
De slutsatser som framkommit är att det finns goda förutsättningar för ett införande av 
total recognised income and expense i Sverige. Ett problem som framkommit i 
undersökningen är den starka koppling som finns mellan beskattning och redovisning. 
Ett annat problem är respondenternas vilja att behålla det gamla resultatbegreppet 
parallellt med det nya, vilket innebär en risk för att undergräva företagens syn på det 
nya resultatbegreppet. Det finns dock indikationer på att normgivare vill ta bort det 
traditionella resultatbegreppet.  
 
 
Nyckelord i uppsatsen är: harmonisering, redovisningstradition, resultatmätning, 
comprehensive income och total recognised income and expense.   
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 
 
All-inclusive concept of income, ett sätt att betrakta ett företags resultat på. Inkluderar 
ett företags alla transaktioner och händelser oavsett om de är realiserade eller inte (Wolk 
et al, 2004).  
 
Comprehensive income, resultatrapportering enligt den amerikanska standarden SFAS 
130, Reporting Comprehensive Income (FASB:s hemsida).  
 
Current operating concept of income, ett sätt att betrakta ett företags resultat på. 
Resultatet inkluderar de transaktioner och händelser som uppstått från ett företags 
operationella verksamhet. Orealiserade vinster och förluster förs över balansräkningen 
(Wolk et al, 2004). 
 
FASB, Financial Accounting Standards Board, den amerikanska normgivaren. En 
normgivare med stort inflytande över den internationella redovisningsnormgivningen 
(IASB:s hemsida 1). FASB motsvaras i Europa av IASB. 
 
IAS/IFRS, International Accounting Standards/ International Financial Reporting 
Standards, det regelverk som utges av den europeiska normgivaren IASB (IASB:s 
hemsida 1).  
 
IASB, International Accounting Standards Board, arbetar med att harmonisera 
redovisningen världen över. IASB är det europeiska normgivningsorgan som EU valt att 
förlita sig på avseende den fortsatta harmoniseringen inom redovisning (EU:s hemsida). 
IASC, International Accounting Standards Committee, var namnet på den europeiska 
normgivaren före organisationens namnbyte till IASB. 
 
Net income, motsvarigheten till årets resultat. 
 
Other comprehensive income, de tre poster som tillsammans med net income 
summerar till total comprehensive income enligt SFAS 130 (FASB:s hemsida). 
 
Other recognised income and expense, de fem poster som tillsammans med net 
income summerar till total recognised income and expense enligt IAS 1 (IASB:s 
hemsida 3). 
 
SFAS, Statement of Financial Accounting Statement. SFAS 130, Reporting 
comprehensive income är exempel på en amerikansk standard (FASB:s hemsida). 
 
Total recognised income and expense, resultatrapportering enligt den föreslagna 
standarden IAS 1, Presentation of financial statements, från IASB (IASB:s hemsida 3). 
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1. INLEDNING 
 
Det första kapitlet presenterar läsaren för bakgrunden till de två 
redovisningstraditionernas uppkomst och skillnader. Därefter förs diskussionen in på 
globaliseringen och behovet av en internationell harmonisering inom redovisning. De 
internationella normgivarnas arbete samt den komplexitet som måste hanteras i 
harmoniseringsprocessen lyfts fram. Harmoniseringsprocessen diskuteras slutligen i ett 
svenskt perspektiv, vilket utmynnar i uppsatsens forskningsfråga och syfte.  
 
 

1.1. Bakgrundsbeskrivning 
 
Den italienske franciskanermunken Luca Pacioli var år 1494 den förste att beskriva den 
bokföringsteknik vi använder än idag, den dubbla bokföringen (Riahi-Belkaoui, 2004). 
Utifrån detta har två olika inriktningar vuxit fram inom redovisningen, den anglosaxiska 
och den kontinentaleuropeiska redovisningen. Den anglosaxiska redovisningen växte 
fram främst i USA och Storbritannien och den kontinentaleuropeiska redovisningen 
främst i Europa, med Tyskland som föregångsland. Det bakomliggande syftet för de två 
riktningarna skiljer sig åt. Den kontinentaleuropeiska redovisningen stöder sig i stor 
utsträckning på framförallt försiktighetsprincipen med lägsta värdets princip och ett 
legalistiskt perspektiv. Den anglosaxiska redovisningen siktar mot en rättvisande bild av 
företagets ställning i enlighet med kongruensprincipen, som ibland kan innebära att en 
lagregel bryts. (d´Arcy, 2001, Ball, 1995) 
 
Fokus på redovisningen inom den kontinentaleuropeiska traditionen har svängt över 
tiden. Förr var synen på redovisningen statisk, vilket innebar att resultatposten från 
resultaträkningen fördes över till balansräkningen som var den intressanta rapporten. 
Troligen lades lite eller ingen vikt vid posten resultat vid värderingen av ett företags 
årliga prestation och resursfördelning. Anledningen till det primära intresset för 
balansräkningen berodde till stor del på att dess användbarhet vid frågor kring 
förvaltning och ärlighet mellan handelskompanjoner. (Lee, 1996)  
 
Först från 1920-talet och framåt blev resultatposten det centrala begreppet inom 
redovisningsteori och praktik (ibid.). Detta berodde på att ägande och förvaltning av 
företag som tidigare kopplats till en person började spridas. Därmed uppstod ett behov 
av att få in nytt externt kapital till företagen vilket var början till kapitalmarknadens 
utveckling. Dubbel bokföring användes oftare utifrån antagandet att transaktioner och 
andra händelser i ett företags verksamhet redovisas sekventiellt. Det innefattar att 
huvudboken stängs periodvis, en råbalans tas fram och en resultaträkning samt en 
balansräkning upprättas vilket är en dynamisk syn på redovisningen. (Lee et al, 1996) 
 
I dagsläget börjar fokus på redovisningen svänga igen. Detta görs i en tid när samhället 
globaliseras och nya världsmarknader uppstår. Utifrån den globala utvecklingen växer 
behovet för en internationellt harmoniserad redovisning. Därför arbetar internationella 
normgivare med att ta fram internationella standarder och rapporteringsformer för att 
öka jämförbarheten mellan företag globalt sett och över tid.  



 

 2

De normgivare som driver detta arbete är IASB, International Accounting Standards 
Board, EU:s normgivande organ och FASB, Financial Accounting Standards Board, den 
amerikanska normgivaren.(IASB:s hemsida 2) 
  
 

1.2. Problemdiskussion 
 
Själva begreppet harmonisering är omdiskuterat. I dagligt tal används begreppen 
harmonisering och standardisering ofta synonymt, men kan innebära skillnader. Med 
standardisering menas ofta införandet av ett tvingande, stelt och snävt regelverk. 
Begreppet kan även innebära att en regel ska användas för alla situationer. 
Standardisering tar inte hänsyn till nationella skillnader och är därför svår att 
implementera internationellt. Harmonisering är ett mer flexibelt begrepp som tar hänsyn 
till vissa skillnader och har varit mycket framgångsrikt internationellt sett under senare 
år. (Choi & Meek, 2005) 
 
IASB:s harmoniseringsarbete avseende rapporteringsstandarder tappade fart 2003 då ett 
förslag till en ny rapporteringsstandard gick ut på remiss och stötte på hårt motstånd 
från europeiskt näringsliv (Parker, 2005). Under våren 2004 startade ett 
samarbetsprojekt mellan IASB i Europa och FASB i USA som har resulterat i att 
normgivarna nu åter tagit ett steg i den internationella harmoniseringen av 
resultatrapportering. IASB:s förslag till den nya rapporteringsstandarden IAS 1, 
Presentation of financial reporting, ligger ute på remiss fram till den 17 juni 2006. 
Motsvarande rapporteringsstandard är redan införd i USA, SFAS 130, Reporting 
Comprehensive Income.  
 
Införandet av en ny rapporteringsstandard är den första av tre faser i ett större 
harmoniseringsprojekt som drivs gemensamt av de två normgivarna. Begreppsapparaten 
kring det nya resultatbegreppet är olika men innebörden är i princip likadana. (IASB:s 
hemsida 1) I stora drag handlar det om att resultatet ska inkludera alla transaktioner och 
händelser förutom de med ägarna. Det innebär att vissa poster som tidigare fördes direkt 
över eget kapital och alltså inte utövade någon påverkan på resultatet nu ska redovisas i 
resultaträkningen istället för som tidigare i balansräkningen (IASB:s hemsida 2). 
Orsaken till att förslaget med den nya rapporteringsstandarden har arbetats fram är för 
att öka transparensen i rapporterna. Perspektivet som normgivarna anlägger är därmed 
intressenternas.  
 
Eftersom Sverige sedan 1995 är medlem i den Europeiska Unionen, EU, är svensk 
redovisning bunden att följa EU-kommissionens beslut från 2002 om att alla noterade 
företag inom EU måste följa de normer som ges ut av IASB (EU:s hemsida). Men de 
ska även följa de svenska regler för redovisning som finns i Årsredovisningslagen, 
Bokföringslagen och redovisningsrekommendationer som utges av Redovisningsrådet. 
Om vi ser till de legala reglerna ska de noterade koncernerna inom EU följa IASB:s 
regelverk, men i verkligheten tillämpas dessa regler på olika sätt i olika länder (Nobes 
& Parker, 2002). Ett införande av rapporteringsstandarden IAS 1, Presentation of 
financial statements i Sverige skulle innebära att redovisningen i större utsträckning än 
idag följer kongruensprincipen. Ett sådant införande kan medföra en stor förändring av 
hur resultaträkningen ställs upp och förslaget är därför kontroversiellt (Rundfelt, 2004).  
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Forskningen om en ny resultaträkning är väl utforskad internationellt sett. Forskning om 
införandet av comprehensive income i USA är till stor del positiv men inte entydig. Vi 
har inte funnit någon forskning inom detta område som har ett svenskt perspektiv, 
troligen beroende på att en liknande rapporteringsstandard ännu inte finns införd som 
norm.  
 
 

1.3. Problemformulering 
 
I och med EU:s beslut måste de noterade företagen följa IASB:s internationella 
redovisningsstandarder. Dessa standarder tas fram främst i syfte att tillfredställa den 
internationella kapitalmarknadens behov. Många länder inom EU, bland annat Sverige, 
har av tradition en annan syn på syftet med redovisningen. Detta gör att 
förutsättningarna för att införa nya standarder i dessa länder behöver analyseras inför en 
implementering, vilket leder fram till forskningsfrågan: 
 
Vilka förutsättningar finns för att införa en rapporteringsstandard som fokuserar på 
kapitalmarknadens behov i länder med kontinentaleuropeisk redovisningstradition? 
 
 

1.4. Syfte 
 
De börsnoterade bolagen inom EU står inför ett eventuellt införande av en ny 
rapporteringsstandard som innebär stora skillnader för hur företagen ska beräkna och 
presentera sina ekonomiska resultat. Eftersom Sverige är med i EU kommer detta 
förslag, om det förverkligas, att påverka även svenska börsnoterade företags 
redovisningsrapportering. 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara vilka förutsättningar som finns för 
ett införande av resultatrapportering enligt total recognised income and expense i 
svenska börsnoterade företag.  
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2. METOD 
 
Detta kapitel presenterar läsaren för uppsatsens vetenskapliga utgångspunkter och 
angreppssätt. Därefter motiveras författarnas val kring forskningsdesign och urval för 
datainsamling av primärdata samt val av sekundärdata. Intervjuguidens utformning 
beskrivs samt motiveras. Kapitlet avslutas med kritik mot vald metod. 
 
 

2.1. Vetenskapliga utgångspunkter och angreppssätt 
 
Vårt syfte var att beskriva och få en djupare förståelse för problemet med införandet av 
en ny standard för resultatrapportering i svensk redovisning. För att uppnå detta valde vi 
en kvalitativ forskningsdesign. Detta val grundades i att vi var mer intresserade av 
respondenternas inställning och orsak till inställningen än av att kvantifiera 
inställningen i frågan. (Patton, 1990) Traditionellt sett är det typiskt att koppla en 
kvalitativ undersökningsdesign till ett induktivt angreppssätt, det vill säga ett 
angreppssätt som är teoribildande. Vi valde dock att använda ett deduktivt angreppssätt 
för att angripa problemet. Detta val gjordes därför att vi ville uppnå resultat genom att 
studera den befintliga forskningen inom området och därefter jämföra den med vår 
insamlade empiri. (Hyde, 2000)  
 
Den kvalitativa forskningsdesignen går hand i hand med en hermeneutisk 
vetenskapssyn. Med en hermeneutisk vetenskapssyn läggs vikt vid hur individerna 
uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2001). Detta stämde väl överens 
med vad vi ville uppnå med denna uppsats. Vi valde bort en mer positivistisk 
vetenskapssyn som är mer objektiv, för att få respondenternas personliga synpunkter på 
problemområdet. Vi försökte hålla oss neutrala men insåg  att vår förförståelse för 
ämnet färgade uppsatsen. (Ödman, 2004)  
 
 

2.2. Insamling av sekundärdata 
 
Vi startade arbetet med denna uppsats genom att via IASB:s hemsida och tidningen 
Balans skapa förståelse för arbetet med att ta fram förslaget till en ny resultaträkning. 
Utifrån detta sökte vi information om de teoretiska områden vi ansåg kunde kopplas till 
problemområdet, harmonisering och resultatmätning. Genom sökningar i 
biblioteksdatabaser och databaser för e-tidskrifter och genom referenslistor i funna 
artiklar fann vi mycket forskningsmaterial. De sökord vi använde var comprehensive 
income, harmonisation, international accounting, income measurement och 
standardisation. För att få kunskap om hur införandet av liknande resultatbegrepp i 
andra länder debatterats och tagits emot, studerade vi all information som vi fann om 
detta, även sådan information som inte kunde klassificeras som vetenskaplig. Under 
insamlingen av sekundärdata stötte vi på flera inarbetade begrepp på engelska som vi 
inte fann några etablerade översättningar till. Dessa begrepp valde vi att inte översätta. 
Däremot kursiverades de för att underlätta läsningen. 
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Den teoretiska referensramen valde vi att bygga upp i fem avsnitt, vissa med mer bredd 
i och andra mer djupgående. För de mer brett beskrivna avsnitten användes litteratur 
som behandlade redovisningsteori på ett mer översiktligt sätt. Vi använde främst 
litteratur skrivna av Wolk et al och Riahi-Belkaoui som kompletterades med artiklar av 
andra forskare för att få med olika infallsvinklar och angreppssätt. Uddin, d´Arcy och 
Canibaro & Mora är exempel på artikelförfattare som användes då att de gav djup åt 
problematiken kring harmonisering. 
 
Vi var intresserade av att ta reda på våra respondenters syn på hur långt 
harmoniseringen avseende internationell redovisning har kommit idag och hur en 
framtid skulle kunna se ut. Därför valde vi att använda Weirich et al artikel. Eftersom en 
ny rapporteringsstandard inte är införd inom EU och Sverige ännu, valde vi att beskriva 
debatten före och efter införandet av motsvarande standard i USA som jämförelse att 
förhålla sig till vid analys av ett införande inom EU. Vi har för detta ändamål främst 
använt artiklar skrivna av Keating, Cahan et al samt Pandit & Phillips. Den litteratur 
som vi har använt för att utforma och beskriva den metod som använts är främst 
författad av Patton och Bryman. 
 
Under empiriinsamlingen gav svaren från några respondenter oss anledning att återgå 
till att söka efter ytterligare sekundärdata. Det var spännande att under 
empiriinsamlingen upptäcka hur ett annat fenomen uppdagades som gjorde att vi måste 
gå tillbaka till sekundära källor för att ta reda på hur detta hängde ihop med vårt 
problem. Några respondenter ansåg att den process som pågår inom den internationella 
redovisningen ska benämnas standardisering och inte harmonisering. Vi var inte 
förberedda på detta eftersom vi ansåg oss ha förståelse för harmoniseringens innebörd 
för redovisningen. Vi hade under tidigare litteraturstudier inte stött på några 
diskussioner om standardisering kontra harmonisering. Ytterligare sökande av litteratur 
som behandlade standardisering  resulterade bland annat i en artikel skriven av Uddin.  
 
 

2.3. Insamling av primärdata 
 
Som undersökningsdesign valde vi tvärsnittsdesign med semistrukturerade intervjuer.  
Valet av denna design baserades på att vi var intresserade av mer än ett fall. Vi ville se 
hur olika respondenters inställning till problemet varierade för att få en inblick i 
inställningen till total recognised income and expense. (Bryman, 2001)  
 

2.3.1 Urval för insamling av primärdata 
För att intervjuerna skulle vara meningsfulla för problemet var det viktigt att de 
personer som intervjuades hade kunskap och förståelse för vårt undersökningsområde, 
ett så kallat experturval (Sverke, 2004). För att säkerställa detta valde vi att göra 
intervjuer med vetenskapligt sakkunniga och med personer som var väl insatta i 
problemområdet genom sitt arbete med redovisningsnormgivning. Vi ville att 
respondenterna skulle ha erfarenhet och insikt om svensk redovisningstradition eftersom 
vi hade ett svenskt perspektiv på problemet. Nedan presenteras den lista över 
respondenter som kontaktades. Personerna valdes ut genom att vi sökte på Internet över 
forskare som var insatta i problemområdet, rekommendationer från Susanne Weinberg 
och rekommendationer från vår handledare Anders Grönlund.  
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Listan kompletterades med Stefan Sundström efter rekommendationer från Henrik 
Nilsson under intervjun med honom. 
 
Forskare: 
 
Kristina Artsberg, docent inom företagsekonomi vid Lunds universitet. Forskar om 
lokal implementering av globala redovisningsnormer. 
  
Jan-Erik Gröjer, professor i redovisning och finansiering vid Uppsala universitet. 
Forskar om redovisningens roll på kapitalmarknaden.  
 
Jan Marton, universitetslektor vid Göteborgs universitet. Forskar om redovisningens 
användning på aktiemarknaden. 
 
Henrik Nilsson, assisterande professor, Handelshögskolan vid Umeå universitet. 
Forskar inom marknadsbaserad redovisning. 
 
Thomas Polesie, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet. Forskar om 
redovisningens principer och praxis samt om aktuella frågor med hänsyn till integrering 
i nya normer. 
 
Walter Schuster, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. En av flera deltagare i 
diskussioner med IASB om det tidigare förslaget att införa en ny resultatrapportering.  
 
Stefan Sundgren, gästprofessor inom redovisning för KPMG vid Handelshögskolan, 
Umeå universitet.  
 
Ulla Törnqvist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet. Forskar om 
redovisningsnormer, de svenska normsättarnas roll och om professioners agerande i 
samband med normsättning på redovisningsområdet. 
 
 
Normgivare: 
 
Jan Engström, styrelseledamot i IASB sedan 1 maj 2004. Tidigare verksam inom 
Volvo bland annat som ekonomichef. Ekonomie magister, Göteborgs universitet. 
 
Sigvard Heurlin, auktoriserad revisor vid Öhrlings PWC i Stockholm. Ledamot i 
Redovisningsrådet. Även ledamot av Aktiemarknadsnämnden och börsrevisor vid 
Stockholmsbörsen. 
 
Rolf Rundfelt, professor vid Linköpings universitet, ledamot i Redovisningsrådet, 
skribent i tidningen Balans som utges av FAR. 
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2.3.2 Intervjuer/enkäter 
Vi kontaktade de presumtiva respondenterna via e-post för att boka in tider för 
intervjuer. För att få så många som möjligt av de utvalda respondenterna att delta i 
undersökningen valde vi att ge dem möjlighet att välja mellan att träffas för en personlig 
intervju, en telefonintervju eller att besvara frågorna via e-post. Anledningen till denna 
valmöjlighet var att de personer vi valt ut var mycket upptagna och geografiskt spridda 
utanför Stockholmsområdet. Fem av respondenterna valde att delta i undersökningen 
genom telefonintervju, två respondenter valde att besvara frågorna via e-post, två 
respondenter tackade nej till att delta och två besvarade aldrig våra förfrågningar om 
intervju.  
 
För oss var fördelarna med telefonintervju att det blev billigare och mindre tidskrävande 
än att genomföra intervjuerna på den plats som var lämplig för respondenten. Nackdelen 
med telefonintervjuer var att vi missade intryck som ansiktsuttryck och kroppsspråk 
som kan vara viktiga för att förstå respondentens reaktioner på frågorna. (Bryman, 
2001) 
 
Anledningen till att vi valde att ha e-post svar som ett alternativ var att respondenterna 
då kunde besvara frågorna vid ett tillfälle som passade dem och inte behövde anpassa 
sig till en tid då även vi kunde delta. (Gatarski, 2004) Nackdelen med e-postenkäter var 
att vi inte hade möjlighet att ställa några ytterligare frågor till respondenterna vid 
intervjutillfället. En annan konsekvens av att vi inte kunde påverka respondenterna 
under intervjutillfället var att dessa valde ut vilka frågor de ville besvara samt graden av 
utförlighet i svaren. 
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer är ett 
mellanting av ostrukturerade och strukturerade intervjuer som passar bra för kvalitativ 
forskning. Intervjuprocessen blir mer flexibel och forskaren utgår från en intervjuguide 
som beskriver de teman som ska behandlas under intervjun. Vi såg fördelar med att 
intervjupersonen hade stor frihet att forma svaren som denne själv ville, vilket 
förhoppningsvis gjorde att det i intervjun skulle gå att få fram mer personliga åsikter än 
vad en strukturerad intervju skulle ge. Semistrukturerade intervjuer hade också fördelen 
att det, jämfört med ostrukturerade intervjuer, blir enklare att jämföra olika 
respondenters inställning till olika frågor. (Bryman, 2001) 
 
Frågan om huruvida intervjuerna skulle spelas in eller inte funderade vi över en hel del. 
Risken med en bandupptagning var att intervjupersonerna skulle hålla inne med 
kontroversiella åsikter och därmed minska undersökningens reliabilitet. Samtidigt ansåg 
vi att det var viktigt att ha en faktisk referens att gå tillbaka till vid analysen samt att ha 
vår empiri tillgänglig för extern granskning. Därför valde vi att spela in intervjuerna i de 
fall där intervjupersonen gav sitt godkännande till det.  
 
Anonymitet var en annan fråga som vi diskuterade inför intervjuerna. Detta löstes av sig 
själv då alla respondenter gav oss tillåtelse att använda deras namn i uppsatsen. Däremot 
ställde sig en respondent negativ till att vi skulle skriva påståenden som pekade ut denne 
som ansvarig för detta. Respondenten ifråga har godkänt sitt intervjureferat som finns i 
bilaga.  
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2.3.3 Utformning av intervjuguide 
Under intervjuerna utgick vi från en intervjuguide (Bilaga 1) som respondenterna fått ta 
del av innan intervjutillfället. Respondenterna fick ta del av frågeformuläret innan 
intervjutillfället då ett flertal hade önskemål om att först läsa igenom frågorna för att 
därefter ta ställning till ett deltagande. Intervjuguiden var till för att säkerställa att i 
huvudsak samma information samlades in från respondenterna. Vår ambition var att 
även kunna ställa ytterligare frågor utifrån den enskilde respondentens svar på de 
förutbestämda ämnena, vilket gjordes under telefonintervjuerna (Patton, 1980). Dessa 
fanns även med i intervjuguiden. Följdfrågorna om varför respondenten tyckte på ett 
visst sätt ställde vi för att säkerställa att intervjuerna skulle ge oss så mycket 
information som möjligt om respondenternas åsikter och för att ge det djup vi ville 
uppnå med undersökningen. (ibid.) 
  
Intervjuguiden delades in i tre teman, harmonisering, resultatmätning och total 
recognised income and expense. De fyra första frågorna ställde vi för att få förståelse 
för respondenternas syn på harmonisering, vilka bakomliggande faktorer som de ansåg 
hämmade harmoniseringsprocessen, vilka bakomliggande faktorer som ansågs 
påskynda processen, vilken nivå respondenterna ansåg att harmoniseringen ligger på 
idag samt vilken nivå respondenterna ansåg att den kan komma att ligga på i framtiden. 
Det andra temat var resultatmätning. Här valde vi att endast ställa en fråga, nämligen 
vilket av all-inclusive concept of income och current operating concept of income som 
respondenterna ansåg ge den mest användbara informationen om företagets prestation. 
Vi ville med denna fråga få respondenterna att diskutera koncepten samt sin inställning 
till koncepten. Avslutningsvis ville vi ta reda på respondenternas inställning till det 
aktuella förslaget till ny resultatrapportering enligt total recognised income and 
expense, från IASB. 
 
De sammantagna svaren från de deltagande respondenterna gav oss den kunskap vi 
sökte enligt syftet med uppsatsen: att beskriva och förklara vilka förutsättningar som 
finns för ett införande av resultatrapportering enligt total recognised income and 
expense i svenska börsnoterade företag.  
 
 

2.4. Kritik mot metodval 
 
Vi valde utifrån syftet med denna uppsats att använda oss av en kvalitativ metod vid 
datainsamlingen av primärdata. Alternativet var att använda en kvantitativ. Det skulle 
ha gett slutsatserna mer bredd och mindre djup. Valet av urval för primärdatainsamling 
föll på svensk redovisningsexpertis, där vi trodde att den mest insiktsfulla kunskapen 
fanns att inhämta. I Sverige är erfarenheten av det problem vi ville undersöka 
begränsad. Sammantaget gjorde detta att våra möjligheter att välja mellan olika 
respondenter minskade kraftigt, vilket är anledningen till att vi inte gjorde någon 
förundersökning.    
 
De flesta respondenter valde att besvara våra frågor via telefonintervjuer. Denna 
datainsamlingsmetod kan ifrågasättas eftersom en sådan intervjuform inte ger samma 
djup som personlig intervju. Det vi gick miste om var ett samlat intryck av 
respondenterna, kroppsspråk och mimik betyder mycket i kommunikationen och vid 
tolkningen av svaren. Det märktes inte minst vid utskriften av intervjuerna.  
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Då framkom det tydligt att innebörden i respondenternas svar ofta inte var uttalad utan 
innebörden hängde så att säga i luften. Detta gjorde att vi ibland fått lägga till ord som 
inte uttalats i referaten för att göra meningarna begripliga. Vi gjorde dock vårt yttersta 
för att hålla referaten så nära respondenternas egna ordval och andemeningar som 
möjligt. 
 
Två telefonintervjuer finns inte inspelade på band. Förklaringen i det ena fallet var att vi 
inte hade hunnit införskaffa en diktafon. Vi talade dock i högtalartelefon med 
respondenten och kunde därför föra anteckningar båda två. En nackdel var att vi var mer 
koncentrerade på att skriva än att ställa förtydligande frågor. Det andra samtalet fördes 
över mobiltelefon och kunde därför inte spelas in. Vi valde ändå att intervjua dessa 
respondenter eftersom de var väldigt upptagna. Det här var vår chans att få en intervju. I 
dessa fall begränsades även vår möjlighet att ställa följdfrågor då vi koncentrerade oss 
på att skriva ner allt som sades. Några följdfrågor kunde vi dock ställa då frågorna i 
intervjuguiden hade besvarats. Svar via e-post gav ännu mindre djup, de var 
tolkningsbara men platta.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel är indelat i fem avsnitt. Den första delen lyfter fram ett urval 
omvärldsfaktorer som påverkar harmonieringen av redovisningen. Detta görs för att 
visa på ämnets komplexitet. Den andra delen behandlar de två 
redovisningstraditionerna som ur ett europeiskt harmoniseringsperspektiv står mot 
varandra.  I det tredje avsnittet lyfts olika betydelser som harmonisering kan innebära 
fram samt den begreppsförvirring som råder inom området. Den fjärde delen 
presenterar olika angreppssätt för internationell redovisning. Det sista avsnittet 
behandlar olika sätt att se på resultatberäkning. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning.  
 
 

3.1. Redovisningen och dess omvärld 
 
Det finns ett flertal förklaringar till vilka omvärldsfaktorer som har inverkan på 
redovisningen. Wolk et al ger en förklaring enligt figuren nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
Redovisningsmiljön 
Källa: Wolk et al, 2004 
 
Figuren ovan visar hur normgivarnas standardsättningsbeslut grundar sig på 
framforskad redovisningsteori, politiska faktorer och ekonomiska förhållanden både 
nationellt och globalt i samhället. De som praktiserar redovisning baserar sig på aktuella 
normgivares standardsättning. (Wolk et al, 2004)  
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Redovisningsteori utvecklas och förfinas av forskningsvärlden. Forskningen påverkas 
av ekonomiska förhållanden både direkt och indirekt via politiska faktorer. Ett klassiskt 
exempel på en makroekonomisk påverkansfaktor inom redovisning är inflation. 
Politiska faktorer påverkar redovisningsteori direkt och indirekt. Indirekt sker det 
genom exempelvis ledningen i stora företag, revisorer, investerare och allmänheten som 
utövar inflytande på normgivaren. Det politiska samhället påverkar 
standardsättningsprocessen direkt.  (ibid.)  
 
Enligt miljöpåverkande teorier görs antagandet att det finns en nära koppling mellan 
olika miljöfaktorer och redovisningssystem. De mest omnämnda faktorerna inom detta 
område är det juridiska systemet, kapitalmarknaden och skattesystemet. (ibid.) Riahi-
Belkaoui säger att förhållandet mellan juridik, beskattning och redovisning vilar på 
antagandet att redovisningskoncept i en given nation grundar sig på det legala och 
skattemässiga systemet i denna nation. Givet att det finns juridiska och skattemässiga 
skillnader i olika länder, blir slutsatsen att skillnader därför uppstår i de olika 
nationernas redovisning. (Riahi-Belkaoui, 2002) 
 
Nationella ekonomier varierar i termer av deras teknologiska utveckling samt 
industriella erfarenheter vilket skapar olika företagsbehov och företagslösningar (ibid.). 
En tes säger att nyckeln till en nations internationella framgång beror på dess förmåga 
att utveckla sina befintliga fördelar till nästa nivå inom teknologi och produktivitet 
(Riahi-Belkaoui, 1994). Ball säger att den viktigaste uppfinningen sedan hjulet är den 
elektroniska datorn. Enorma framsteg har gjorts på alla områden inom 
informationshantering. Detta har lett till att internationella transaktioner har ökat 
enormt. (Ball, 1995)   
 
Även omvärldsfaktorn kultur anses ha stor påverkan på redovisningen, vilket antyder 
att liknande kulturella grupper kan kopplas till olika karaktäristika i redovisningen. Ett 
problem är dock att de element som ska ingå i en definition av begreppet kultur väljs 
subjektivt av forskaren. Därför går det inte att med säkerhet veta om olika forskares 
användande av olika dimensioner är tillräckliga att beskriva kultur med. (d´Arcy, 2001) 
 

Olika nationer skiljer sig även åt beroende på val av ekonomiskt system. Dessa val 
påverkar ekonomins utveckling därför att de inrymmer olika ekonomiska policys, 
inkomstnivåer och tillväxttakter, i vilken utsträckning sparande och förbrukning sker 
samt export. (ibid.) 
 

 

3.2. Anglosaxisk och kontinentaleuropeisk tradition 
 
I dagens debatt om internationell redovisningsharmonisering framhävs skillnaderna 
mellan framförallt två kategorier av redovisningsinriktningar, den anglosaxiska 
redovisningsgruppen och den kontinentaleuropeiska. (d´Arcy, 2001) Den anglosaxiska 
traditionen har oftast ett juridiskt system med common law, där praxis och inte 
lagstiftning lägger grunden för vad som är tillåtet inom redovisning. (Nobes & Parker, 
2002) Redovisningen i dessa länder fokuserar på rättvisande bild, transparens och 
uppdelning mellan finansiell och skattemässig redovisning.  
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Aktiemarknaden är den största finansiären för företag och den finansiella rapporteringen 
inriktas mot de informationsbehov som utomstående finansiärer har. (Choi & Meek, 
2005) 
 
Den kontinentaleuropeiska traditionen utgörs av länder vars juridiska system och 
redovisning lagstiftas, så kallad code law (ibid.). I dessa länder är 
redovisningslagstiftning och skattelagstiftning väldigt lika, ibland identiska. (Ball, 
1995) Redovisningen är mindre transparent än i de anglosaxiska länderna och det är 
banker och institut som är huvudsakliga finansiärer för företagen. Den finansiella 
rapporteringen inriktas på att skydda kreditgivarna. (Choi & Meek, 2005). 
 
IASC (föregångaren till IASB, författarnas anm.) har influerats starkare av den 
anglosaxiska redovisningstraditionens sätt att se på finansiell rapportering. Detta 
angreppssätt är fundamentalt annorlunda än det kontinentaleuropeiska, vilket utgör ett 
problem. Den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen domineras av 
försiktighetsprincipen. Trots att dess förespråkare ofta, men inte alltid, accepterar 
internationella standarder för noterade bolag, vill de inte att internationella standarder 
ska påverka den finansiella rapporteringen för onoterade bolag. Det viktigaste 
argumentet för denna åsikt handlar om beskattning. Det anglosaxiska angreppssättet i 
redovisningen anses av förespråkare vara bättre lämpad för informationsgivning till 
kapitalmarknaden. (d´Arcy, 2001) 
 
 

3.3. Harmonisering av redovisning 
 
Begreppet harmonisering är långt ifrån entydigt förklarat i redovisningslitteraturen. 
Dessutom kan andra termer förväxlas med innebörden av harmonisering. Som ett 
exempel väljer den amerikanska normgivaren FASB att använda termen 
internationalisering istället för harmonisering (Beresford, 1995). Termerna 
harmonisering, standardisering och likformighet används enligt Uddin ofta synonymt i 
litteraturen. Det finns inga reella skillnader mellan dem annat än möjligtvis i vilken grad 
av harmonisering de behandlar. Termerna syftar till de ansträngningar som krävs för att 
säkra att liknande transaktioner och händelser redovisas på likartat sätt oavsett vart i 
världen de inträffat och oavsett vart de rapporterats. (Uddin, 2005) 
 
Det går att finna flera definitioner av begreppet harmonisering i 
redovisningslitteraturen. Harmonisering kan definieras som graden av koordination eller 
likhet mellan olika länders redovisningsstandarder, redovisningsmetoder och 
rapporteringsformat. (Wolk et al, 2004) En liknande definition beskriver harmonisering 
som en process som flyttar redovisningen bort från ett tillstånd av total olikhet i praxis. 
Utifrån denna förklaring kan internationell redovisningsharmonisering definieras som 
processen att få internationella redovisningsstandarder någorlunda lika, så att finansiella 
rapporter i olika länder förbereds enligt gemensamma mätprinciper och 
upplysningskrav. (Uddin, 2005) Ytterligare en annan definition anger att harmonisering 
innebär en sammanjämkning av olika åsikter, som tillåter att olika krav i enskilda länder 
rapporteras på ett likvärdigt sätt. Ett sätt att harmonisera finansiella rapporter görs 
genom att formulera standarder. Detta kan ses som ett sätt att begränsa skillnaderna i 
finansiella rapporter. Själva standarderna är också föremål för harmonisering. (Canibaro 
& Mora, 2000) 
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3.3.1 Lagreglerad och faktisk harmonisering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 
Lagreglerad och faktisk harmonisering 
Källa: Canibaro & Mora, 2000 
 
Figuren ovan visar att harmonisering kan ses på olika sätt, som lagreglerad 
harmonisering och som faktisk harmonisering. Lagreglerad harmonisering handlar 
enligt detta synsätt om harmonisering av redovisningsstandarder medan faktisk 
harmonisering handlar om att öka jämförbarheten inom praxis internationellt sett. 
Faktisk harmonisering kan, men måste inte, leda till lagreglerad harmonisering, vilket 
kallas spontan harmonisering. Både lagreglerad och faktisk harmonisering kan syfta till 
att koordinera mätprinciper och upplysningskrav. (Canibaro & Mora, 2000) 
 
Faktisk harmonisering av mätprinciper handlar om i vilken grad jämförbarheten mellan 
företags redovisning ökar. Detta innebär att allt fler företag som verkar under samma 
förhållanden använder samma metod vid redovisningen av en händelse.(ibid.) 
 
Redovisningsregler förbjuder, tillåter eller kräver att vissa redovisningsmetoder används 
oberoende av vilken juridisk grund de vilar på. Det gäller även internationella regler för 
finansiell rapportering. Om reglerna med finansiell rapportering ses ur ett juridiskt 
perspektiv, går det att se fördelar som exempelvis utvecklingen av EU-direktiv. Det är 
på den här nivån som lagreglerad harmonisering sker. Men detta perspektiv bortser från 
möjliga faktiska nationella effekter. Det går enligt d´Arcy att argumentera för att faktisk 
harmonisering är viktigare än lagreglerad harmonisering, men lagreglerad 
harmonisering är samtidigt nödvändig för att tvinga in en faktisk harmonisering i alla 
företag. (d´Arcy, 2001)  
 
Genom jämförelser mellan olika länders institutionella ramverk, alltså 
redovisningslagstiftning, standarder och praxis, kunde Tarca förutse hur företag i dessa 
länder använde sig av internationella standarder.  
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Hon kunde också förutsäga vilket internationellt regelverk som ett företag föredrog att 
följa, IASB:s eller FASB:s. Av Tarcas forskningsresultat framkom att nationer har sin 
egen syn på nationella redovisningssystem samt i vilken grad en nations institutionella 
ramverk tillåter användandet av internationella standarder. (Tarca, 2001)  
 
 

3.3.2 För- och nackdelar med harmonisering 
Behovet av harmonisering inom redovisningen har ökat i och med den ökade 
globaliseringen, där kontakter och handel blir allt mer internationell (Wolk et al, 2004). 
Argumenten för harmonisering av redovisning är nästan alltid sammankopplade med 
effektiviteten på kapitalmarknaden. Den globala kapitalmarknaden blir mer effektiv då 
liknande redovisningsstandarder används konsekvent över hela världen.  Dessutom kan 
investerare fatta bättre investeringsbeslut vilket minskar de finansiella riskerna. En 
fördel med harmonisering för företagen är att de kan förbättra sina strategiska beslut vid 
fusioner och förvärv. Det underlättar även för skattemyndigheter världen över eftersom 
de slipper ta hänsyn till olika redovisningsregler vid beräkningen av beskattningsbart 
resultat. Harmoniseringen har också fördelen att de bästa idéerna som uppstår från 
nationella standardsättningsaktiviteter kan användas då globala standarder av högsta 
kvalitet arbetas fram. (Choi & Parker, 2005, Nobes & Parker, 2002) 
 
Många som argumenterar emot harmonisering menar att utvecklingen med att utforma 
internationella standarder för att uppnå harmonisering är en alldeles för enkel lösning på 
ett komplext problem. De är tveksamma till att internationella standarder kan vara 
tillräckligt flexibla för att hantera länders olikheter avseende till exempel bakgrund, 
tradition och ekonomisk miljö. Ett politiskt motargument handlar om att det är 
oacceptabelt att utmana de enskilda ländernas suveränitet. Teoretiskt sett finns det 
argument som talar emot harmonisering då införandet av internationella standarder kan 
ge upphov till alltför många standarder, standards overload. (Choi & Parker, 2005) Ball 
menar att en total harmonisering av redovisningsregler inte är bra. En enda samling av 
centralt planerade, världsomfattande redovisningsregler skulle vara Karl Marx dröm. 
Dess styrande organ skulle bli som ett FN med massor av olika organisationer, som 
skulle styras med hjälp av politik. Standardsättningen skulle bli enormt byråkratisk och 
därmed skulle drivkraften för innovationer minska. (Ball, 1995) 
 

3.3.3 Standardisering av redovisning 
Standardisering kan sägas vara ett alternativ till harmonisering. Samtidigt används 
begreppen synonymt vilket gör det svårt att särskilja dem. En beskrivning av hur 
standardisering uppnås börjar med harmonisering som en process som utgår från 
olikheter. Först jämförs och utvärderas olika redovisningssystem och om likheter 
upptäcks kan en sammanjämkning av systemen påbörjas. Under 
harmoniseringsprocessen uppnås olika grader av jämförbarhet. Slutligen uppnås en 
standardiserad situation där homogenitet och likformighet råder. Ett standardiserat 
tillstånd av likformighet innebär att all redovisningspraxis och alla 
redovisningsprinciper är identiska. Standardisering kan också beskrivas som en process 
där alla deltagare går med på att följa samma eller väldigt lika redovisningspraxis och 
redovisningsprinciper. Slutresultatet är ett tillstånd av likformighet. Då detta tillstånd 
råder är allt statiskt, homogent eller åtminstone ovarierat. Standardisering antyder att all 
redovisningspraxis och alla redovisningsprinciper är identiska.  
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Standardisering ses i detta sammanhang som ett påbud av stela och snäva regler. 
(Uddin, 2005, Canibaro & Mora, 2000) 
 
 

3.4. Internationell redovisning 
 
Internationell redovisning, liksom den miljö som den internationella redovisningen 
befinner sig i, förändras ständigt för att anpassa sig till nya kontexter, krav och 
förväntningar. Det går att skilja mellan tre olika angreppssätt: ett universellt system, ett 
jämförbart system samt ett underordnat system. (Weirich et al, 1971) 
 

3.4.1 Universellt system 
Ett universellt redovisningssystem är det största i omfång. Den internationella 
redovisningen inriktas mot formulering och forskning kring möjligheten till universella 
redovisningsprinciper. Detta angreppssätt siktar mot en total harmonisering av 
internationella redovisningsprinciper. Inom ramverket för detta koncept ses 
internationell redovisning som ett universellt system som skulle kunna accepteras i alla 
länder. En världsomspännande god redovisningssed med praxis och principer skulle 
skapas. Det här skulle vara det ultimata målet för ett internationellt redovisningssystem 
men är troligen inte möjligt att uppnå inom en snar framtid och uppfattas förmodligen 
som idealiserat och kanske till och med som en utopi. (ibid.) 
 

3.4.2 Jämförande system 
Ett koncept med ett jämförande system riktar forskningen mot studier kring förståelse 
för nationella skillnader i redovisningen. Angreppssättet inriktar sig mot medvetenhet 
om internationella skillnader i extern redovisning och rapporteringspraxis. Det 
innefattar även förståelse för principer och praxis i redovisningen för enskilda nationer 
samt förmåga att kunna jämföra vilken innebörd olika redovisningspraxis ger för den 
finansiella rapporteringen, vilket är detsamma som jämförbara redovisningsprinciper. 
En samling med alla redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och 
redovisningsstandarder från alla länder skulle anses vara det internationella 
redovisningssystemet. Variationerna kommer från skillnader i olika länders geografiska, 
sociala, ekonomiska, politiska och legala system. (ibid.) 
  

3.4.3 Underordnat system 
Konceptet med underordnat system är det äldsta och snävaste konceptet. Det handlar 
om koncernredovisning för utländska dotterbolag. Det förminskar internationell 
redovisning till konsolidering samt valutakursväxling till lokalvaluta. Det här konceptet 
handlar om redovisningspraxis hos moderbolaget i förhållande till ett utländskt 
dotterbolag. För att internredovisningen ska vara effektiv krävs viss kännedom om ett 
visst land. Beroende på vilken nation som används som referens för valutaväxling och 
justeringssyften måste specifika redovisningsprinciper användas och unika 
redovisningsproblem uppstår. (ibid.) 
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3.5. Resultatberäkning 
 
Ett företags resultat mäts vanligtvis under en begränsad tidsperiod. Detta görs för att 
användarna av de finansiella rapporterna ska få tillgång till användbar information om 
företagets ekonomiska ställning. Vad som ska räknas in i resultatet har dock gett 
upphov till två huvudsakliga inriktningar för hur detta ska redovisas. (Dhaliwal et al, 
1998) 
 
Den första inriktningen, current operating concept of income menar att 
resultaträkningen endast ska innehålla de poster som kan härröras till ett företags 
ordinarie verksamhet. Därmed ska de poster som inte uppkommit i den ordinarie 
verksamheten bokföras under balanserad vinst i balansräkningen. Förespråkare för 
current operating concept of income menar att resultaträkningen är användbar vid 
bedömning av företagsledningars arbetsinsatser och vid förutsägelser av framtida 
resultat och utdelningar. De menar även att majoriteten av resultaträkningens användare 
endast tittar på posten årets resultat vid bedömning av företags ekonomiska ställning. 
Om denna post då innehåller extraordinära engångstransaktioner eller händelser ger 
detta en missvisande bild av företaget som kan medföra att felaktiga beslut fattas. (Wolk 
et al, 2004) Förespråkare för current operating concept anser även att ett inkluderande 
av icke realiserade och extraordinära händelser försämrar resultatpostens förmåga att 
spegla företagens långsiktiga kassaflödesmöjligheter. (Black, 1993)  
 
Den andra inriktningen kallas all-inclusive concept of income. Här anses det att 
resultaträkningen ska innehålla alla poster oavsett om de härrör från den ordinarie 
verksamheten eller inte och att balanserad vinst därmed ska visa hela vinsten som den är 
rapporterad i resultaträkningen plus transaktioner med aktieägarna. Anhängare för all-
inclusive concept of income pekar på flera anledningar till varför detta synsätt är att 
föredra. Till att börja med är resultatet svårare att manipulera då det inte krävs någon 
uppdelning av vad som ska anses vara extraordinärt och vad som ska ingå i den 
ordinarie verksamheten. Vidare kan användarna av de finansiella rapporterna bli 
vilseledda då de inte inser att avsevärda vinster eller förluster ligger dolda i posten 
balanserad vinst på balansräkningen. Anhängarna menar även att posten årets resultat 
ska visa just vad namnet antyder, det vill säga det resultat som företaget gjort under året. 
(Wolk et al, 2004) De som förespråkar att en resultaträkning ska upprättas enligt all-
inclusive concept of income menar att även de extraordinära posterna bidrar till 
företagets långsiktiga lönsamhet och därför måste vägas in vid bedömningen av ett 
företags ekonomiska ställning. (Keating, 1999) 
 
 

3.6. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Redovisningen påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. Standardsättningen sker därför i 
en miljö som påverkas på många sätt och från olika håll samtidigt. Dagens redovisning 
härstammar från framförallt två traditioner, den anglosaxiska och den 
kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen. Syftet med redovisningen inom dessa 
traditioner är olika vilket bland annat kan ses i de olika rättstraditioner som 
redovisningsinriktningarna grundar sig på. EU:s normgivande organ IASB har en mer 
anglosaxisk syn på finansiell rapportering. I och med den ökade globaliseringen av 
kapitalmarknaden uppstår behov av att harmonisera redovisningen.  
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Harmonisering kan definieras som grad av koordination eller likhet mellan olika länders 
redovisningsstandarder, redovisningsmetoder och rapporteringsformat. Harmonisering 
kan även ses på olika sätt, som lagreglerad harmonisering och som faktisk 
harmonisering. Det finns argument som talar för harmonisering, till exempel för ökad 
effektivitet på kapitalmarknaden men även argument som talar emot, som minskade 
incitament att optimera redovisningsstandarderna. 
 
Internationell redovisning förändras ständigt för att anpassa sig till nya kontexter, krav 
och förväntningar. Det går att skilja mellan tre angreppssätt. Det universella systemet 
skulle vara det ultimata målet för ett internationellt redovisningssystem men är troligen 
inte möjligt att uppnå inom en snar framtid och uppfattas troligen som idealiserat och 
kanske till och med som en utopi. Det jämförande systemet inriktar sig mot 
medvetenhet om internationella skillnader i extern redovisning och rapporteringspraxis. 
Det underordnade systemet förminskar internationell redovisning till konsolidering av 
dotterbolag. 
 
Vad som ska räknas in i ett företags resultat har gett upphov till två huvudsakliga 
inriktningar för hur detta ska redovisas. Den ena inriktningen, current operating concept 
of income menar att resultaträkningen endast ska innehålla de poster som kan härröras 
till ett företags ordinarie verksamhet. Den andra inriktningen kallas all-inclusive 
concept of income. Innebörden i detta koncept är att resultaträkningen ska innehålla alla 
poster oavsett om de härrör från den ordinarie verksamheten eller inte. 
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4. RAPPORTERINGSSTANDARDER 
 
Detta kapitel sätter in läsaren i den föreslagna resultatrapporteringsstandard från IASB 
som i dagsläget är ute på remiss, IAS 1 Presentation of financial statements. Som 
jämförelse presenteras motsvarande standard som redan är införd i USA, SFAS 130 
Reporting comprehensive income. Därefter redogörs för den debatt som pågick inom 
forskningsvärlden och av näringslivet innan och efter införandet i USA.   
 
 

4.1. Internationellt redovisningssamarbete 
 
IASB och FASB har inlett ett internationellt harmoniseringsprojekt för att etablera 
gemensamma standarder för presentation av information i de finansiella rapporterna. 
Syftet med de nya standarderna är att öka användbarheten av den finansiella 
informationen vid extern värdering av organisationers finansiella prestationer och 
ställning. De bakomliggande argumenten som ligger till grund för detta projekt är bland 
annat att de redovisande organisationerna är inkonsekventa i sin utformning av 
presentation och innehåll i de olika redovisningsposterna Det saknas även konsekventa 
och generella definitioner av nyckeltal för att mäta finansiella prestationer och 
positioner, som borde tillhandahållas av resultaträkningen. Viss finansiell information är 
dessutom alltför aggregerad, vilket har negativ inverkan vid den finansiella analysen. 
(Riahi-Belkaoui, 2002) 
 
 

4.2. IAS 1 Presentation of financial statements 
 
Förslaget till den nya standarden från IASB, IAS 1 Presentation of financial statements, 
hör till den första av tre delar i det internationella harmoniseringsprojektet. IAS 1 har 
stora likheter med den amerikanska standarden SFAS 130 Reporting Comprehensive 
Income. Förslaget är ute på remiss under denna uppsats skrivande. IAS 1 behandlar de 
rapporter som ges ut av ett företag under en period. Nedan visas de poster som föreslås 
placeras under årets resultat i den nya resultaträkningen. (IASB:s hemsida 3) 
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  2005 2004
 
 

 
ÅRETS RESULTAT 121 250 65 500

 Other recognised income and expense: 

 
Omvärderingsdifferenser (IAS 21) 
 

5 334 10 667

 

Vinster/förluster vid värdering av säljbara 
finansiella tillgångar (IAS 39) 
 

-24 000 26 667

 

Vinster/förluster på kassaflödesinstrument 
(IAS 39) 
 

-667 -4 000

 
Omräkningsdifferenser (IAS 16 & IAS 38) 
 

933 3 367

 

Aktuariella vinster/förluster av 
förmånsbestämda pensionsplaner 
 

-667 1 333

 
 

Del av dotterbolags other recognised income 
and expense 400 -700

 

Inkomstskatt relaterad till komponenter i other 
recognised income and expense 
 

4 667 -9 334

 

Other recognised income and expense för 
året, efter skatt 
 

-14 000 28 000

 TOTAL RECOGNISED INCOME AND 
EXPENSE FÖR ÅRET 107 250 93 500

  
Figur 3  
Total recognised income and expense 
Källa: IASB: s hemsida 3 
 
Årets resultat plus årets other recognised income and expense blir tillsammans total 
recognised income and expense för året. Enligt IASB:s förslag får företagen välja 
mellan två alternativa rapporteringsmetoder. Enligt det första alternativet redovisas 
other recognised income and expense nedanför summan för nettoinkomsten i den 
traditionella resultaträkningen. Nederst presenteras total recognised income and 
expense. Det ger en kombinerad rapport som innefattar både det traditionella och det 
nya resultatmåttet. Enligt det andra alternativet presenteras other recognised income and 
expense direkt under årets resultat i en egen rapport som avslutas med total recognised 
income and expense. (IASB:s hemsida 3)  
 
 

4.3. SFAS 130 Reporting Comprehensive Income 
 
SFAS 130 delar in resultatet i resultaträkningens traditionella post net income och other 
comprehensive income. Comprehensive income omfattar årets resultat och andra 
förändringar i eget kapital som inte avser kapitaltransaktioner med ägarna.  Det 
traditionella nettoresultatet med sina komponenter har inte förändrats.  
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Other comprehensive income består av komponenter som behandlar ackumulerade 
förändringar vid omvandlingen av utländsk valuta, justeringar av pensionsskulder samt 
orealiserade vinster och förluster avseende avyttringsbara värdepapper. Innan SFAS 130 
utgavs skulle dessa tre poster föras direkt över balansräkningen, som direkta justeringar 
av det egna kapitalet. (Dhaliwal et al, 1998) Nettoresultatet inklusive other 
comprehensive income blir tillsammans comprehensive income. Bilden nedan visar hur 
det kan se ut i en årsredovisning.  
 
  
  2005 2004
 
 

 
ÅRETS RESULTAT enligt US GAAP 24 495 14 386

 Övrig Comprehensive Income: 

 
Omräkningsdifferenser 
 

4 052 -1 015

 

Omräkningsdifferenser för sålda/likviderade 
bolag  127

 
47

 
Nettoresultat på kassaflödessäkringar 
 

-2 991 1 010

 
Säkringar av investeringar 
 

-197 -232

 

Orealiserade vinster och förluster på 
värdepapper tillgängliga för försäljning 
 

-208 202

 
 

Pensioner 
 

-3 344 -329

 
Uppskjuten skatt 
 

1 936 160

 
Total övrig comprehensive income 
 

-625 -157

 COMPREHENSIVE INCOME ENLIGT 
US GAAP 
 
 

 
23 870

 
14 229

 
Figur 4 
Comprehensive Income 
Källa: Ericssons hemsida 
 
Enligt SFAS 130 kan företagen välja mellan tre alternativa presentationer av 
comprehensive income och other comprehensive income. Det första alternativet innebär 
att comprehensive income presenteras nedanför summan för nettoinkomsten i den 
traditionella resultaträkningen. Det ger en kombinerad rapport med både nettoresultat 
och comprehensive income. Enligt det andra alternativet ska comprehensive income 
presenteras i en egen rapport som börjar med årets nettoinkomst. Det tredje alternativet 
anger att comprehensive income ska presenteras i en rapport om förändringar i 
aktieägarnas eget kapital. FASB rekommenderar att företagen i första hand redogör för 
comprehensive income enligt det första eller andra alternativet. (Pandit & Phillips, 
2004) 
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4.4. Debatten kring comprehensive income 
 
Standardsättarna i USA har en tradition av att utveckla standarder enligt konceptet med 
all-inclusive concept of income för resultatrapportering. Men under 1990-talet ökade 
oron inom FASB och olika användargrupper för att konceptet med all-inclusive började 
urholkas vilket ledde till att en redovisning av comprehensive income började 
efterfrågas. (Cahan et al, 2000) Innan och efter införandet av SFAS 130 framkom 
argument och motargument för standarden. De vanligaste argumenten samt 
motargumenten presenteras nedan. 
 
En kritik som framkom inför införandet var att comprehensive income kunde förvirra 
användarna på grund av att det då skulle rapporteras flera prestationsmått. Ett 
bemötande av denna typ av kritik var att resultaträkningen idag anses vara den 
viktigaste finansiella rapporten. Finns det då redovisningsposter som anses vara viktiga 
för användarna av finansiell information borde de inkluderas i resultaträkningen. 
Eftersom orealiserade vinster och förluster inkluderas i definitionen av comprehensive 
income och comprehensive income anses vara en del av den totala finansiella 
rapporteringen, är det uppenbart att orealiserade vinster och förluster ska inkluderas i 
resultaträkningen. (Keating, 1999) 
 
Andra ifrågasatte om comprehensive income skulle kunna bidra med ytterligare 
användbar information. Exempelvis General Electric menade i sitt yttrande att trots vad 
begreppet comprehensive income utlovade, ansåg de att konceptet mer handlade om att 
redovisa ett slumptal än om ett prestationsmått för ett företag. (Cahan et al, 2000) 
Keating bemötte denna typ av argument med att orealiserade vinster och förluster som 
hänför sig till finansiella instrument relaterar till företagsledningens prestationer. Därför 
relaterar också effekten av poster hänförliga till other comprehensive income till 
ledningens prestation och ska således redovisas på resultaträkningen.   (Keating, 1999) 
 
Ytterligare kritik, som främst kom från finansiella institutioner, var att resultatposten 
comprehensive income skulle bli mer volatil än det traditionella nettoresultatet och att 
det skulle påverka riskbedömningarna. Detta argument ansåg Keating handla om var 
upplysningarna ska ligga i den finansiella rapporteringen och inte huruvida 
comprehensive income ska användas eller inte. (ibid.) 
 
Ett annat argument emot SFAS 130 var att det tredje rapporteringsalternativet enligt 
SFAS 130, som anger att comprehensive income kan redovisas som en del av rapporten 
om förändringar i eget kapital inte gör mycket för att öka tydligheten för posterna i 
comprehensive income. Men en sådan redovisning är fortfarande så pass viktig att en 
alternativ behandling fortfarande anses bättre och mer effektiv än tidigare redovisning. 
(ibid.)  
 
Det framkom även åsikter att comprehensive income skulle vara överflödig eftersom de 
poster som skulle inkluderas redan redovisades i aggregerad form på andra ställen i de 
finansiella rapporterna. (Cahan et al, 2000) Ett motargument till detta var att poster som 
inte presenterades i den traditionella resultaträkningen skulle bli mer transparenta, vilket 
skulle öka användarnas förståelse för den presenterade informationen. (Johnson et al, 
1995) 
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I och med att SFAS 130 infördes har redovisningsprofessionen tagit ett stort steg mot 
idén om världsomspännande standarder. Standarden möter efterfrågan från användare 
av finansiella rapporter, harmoniserar med internationella standarder samt stöder 
FASB:s projekt angående finansiella instrument. Keating anser att SFAS 130 är av stort 
värde då den följer utvecklingen för resultaträkningen. Den ger upplysning om all 
relevant och användbar information avseende poster för comprehensive income på ett 
ställe som gör att de syns. Att rapportera comprehensive income stämmer alltså överens 
med all-inclusive concept of income och bidrar till att uppnå det fundamentala målet att 
redovisa resultatet av företagsledningens förvaltning på ett effektivt sätt. (Keating, 
1999) 
 
 

4.5. Fem år efter införandet av comprehensive income 
 
En amerikansk undersökning genomfördes 2002, där ett hundratal börsnoterade företag 
jämfördes för att ta reda på hur de redovisade comprehensive income fem år efter 
införandet av SFAS 130. Det framkom att de flesta företagen valde att redovisa other 
comprehensive income enligt det tredje alternativet oavsett om posten blev positiv eller 
negativ. Genom att redovisa comprehensive income i den separata rapporten där 
förändringar i eget kapital presenterades, kunde företagen minska intrycket av 
orealiserade förluster eftersom det inte blev lika utmärkande där som vid en presentation 
i resultaträkningen. En annan anledning till att företagen valde att rapportera på detta 
sätt kunde vara att detta alternativ mest överensstämde med det tidigare 
rapporteringssättet. Studien visade också att ytterligare andra poster hänfördes till 
rapporteringen av comprehensive income i de finansiella rapporterna. (Pandit & 
Phillips, 2004)  
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5. EMPIRI 
 
Kapitlet inleds med en kort presentation av de deltagande respondenterna. Varje 
respondents intervjureferat kan läsas i sin helhet i bilaga. I detta kapitel sammanfattas 
intervjureferaten från respondenterna. Av våra respondenter är tre representanter för 
normgivande organ. Dessa benämns här normgivare. Fyra respondenter representerar 
den akademiska forskningen inom redovisning i Sverige och benämns här forskare.  
 
 

5.1. Deltagande respondenter 
 
Forskare:  
 
Kristina Artsberg, telefonintervju den 5 maj 2006 kl. 13.00-13.25 (Bilaga 2) 
 
Jan-Erik Gröjer, telefonintervju den 9 maj 2006 kl. 15.45-16.00 (Bilaga 4) 
 
Henrik Nilsson, telefonintervju den 8 maj 2006 kl. 10.45-11.15 (Bilaga 6) 
 
Stefan Sundström, svar via e-post den 10 maj 2006 (Bilaga 8) 
 
 
Normgivare: 
 
Jan Engström, telefonintervju den 4 maj 2006 kl. 13.15-13.45 (Bilaga 3) 
 
Sigvard Heurlin, telefonintervju den 9 maj 2006 kl. 15.15-15.45 (Bilaga 5) 
 
Rolf Rundfelt, svar via e-post den 4 maj 2006 (Bilaga 7) 
 
 

5.2. Redovisningen och dess omvärld 
 
De flesta respondenter såg det juridiska systemet som en viktig omvärldsfaktor, några 
ansåg att den var viktigast. Två av forskarna och en normgivare menade att en 
sammankoppling mellan skattelagstiftningen och redovisningen innebär stora hinder för 
harmoniseringen av redovisningen. En annan normgivare ansåg att omvärldsfaktorerna 
för svensk redovisning på ett sätt var obetydande därför att Sverige måste följa de beslut 
som fattas av EU. En forskare såg en risk i att redovisningen kan bli mer juridik än 
ekonomi. 
 
Respondenterna ansåg att politiska omvärldsfaktorer har liten inverkan på 
redovisningen. Politiker inser att det är ekonomiska faktorer som skapar välstånd. 
Däremot kan politik som utövas av icke-politiker påverka, som exempelvis 
Redovisningsrådets roll i Sverige.  
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Två respondenter såg teknologisk utveckling som en omvärldsfaktor. Som exempel 
beskrevs en ny teknologi för datahantering som ökar möjligheten för olika länder att 
förstå varandras ekonomiska rapportering. Men för att ge en fullständig jämförbarhet 
krävs att de ekonomiska rapporterna baseras på samma redovisningsprinciper. En 
respondent ansåg att teknologisk utveckling har lett till allt fler immateriella tillgångar i 
företagen, vilket leder till att IAS 38 tagit fram. 
 
Både forskare och normgivare ansåg att kultur var en viktig omvärldsfaktor. Som orsak 
till detta angavs att människor tänker olika på grund av skillnader i utbildning, miljö, 
lagar och institutionella förhållanden. De menade att vissa nationer ser sig som 
självständiga och ser ingen anledning att anpassa sig till andra länder. Andra länder, 
som Sverige, följer de beslut som fattas utan att ifrågasätta dem medan en tredje grupp 
länder har en tradition av att vägra följa beslut som uppfattas som dåliga av 
medborgarna. De ansåg också att det finns ett inbyggt motstånd till förändringar i 
kulturen och att tillförlitlighet borde prioriteras på bekostnad av relevans i länder där 
man kan förvänta sig att kontrollmiljön är relativt svag. En forskare ansåg att kultur var 
den minst viktiga omvärldsfaktorn för stora företag. 
 
Både forskarna och normgivarna tog upp ekonomiska förhållanden som en viktig 
omvärldsfaktor. De angav som argument att ekonomiska förhållanden som 
hyperinflation påverkar redovisningen. Även att de ekonomiska besluten blir alltmer 
globala och utvecklingsgraden på den finansiella kapitalmarkanden ansågs som viktiga 
för synen på redovisningens syfte. 
 
En forskare ansåg att frågan om omvärldsfaktorer beskrev en funktionell förklaring. En 
funktionell förklaring ser till vilken nytta en viss grupp har av en viss typ av 
information. Respondenten tror mer på institutionella förklaringar som innebär att man 
till exempel ser på vem som har makten, olika struktur och historiska traditioner. 
Respondenten såg på redovisningen som en mycket trögflytande massa, en mycket 
komplicerad blandning. I sin forskning har respondenten kommit fram till att olika 
redovisningsregler tagits fram vid olika tidpunkter. Därför är redovisningen en 
blandning av olika infallsvinkar och tankesätt. Det kommer aldrig att finnas ett 
heltäckande redovisningssystem med endast en infallsvinkel. Respondenten fortsatte 
och menade att idag är den juridiska professionen en viktig faktor. På grund av 
harmoniseringen har jurister stor makt över redovisningen på bekostnad av revisorerna.  
 
En annan forskare såg ett framgångsrikt samarbete mellan normgivarna FASB och 
IASB som en viktig faktor för redovisningens utveckling. 
 
 

5.3. Anglosaxisk och kontinentaleuropeisk tradition 
 
Alla normgivare ställde sig generellt tveksamma till dessa begrepp. De ansåg att 
begreppen anglosaxisk och kontinental tradition inte var helt entydiga samt att det finns 
en risk i att sätta etiketter då det leder till hopklumpning och generalisering. 
 
Flera respondenter såg den anglosaxiska traditionen som den tongivande inom 
harmoniseringen. 
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De argumenterade för att USA som tongivande nation är viktig för 
harmoniseringsprocessen och att det är bättre att veta fakta och därefter bedöma risker 
än att fatta beslut på underlag som är värderade utifrån försiktighet. 
 
En forskare och en normgivare såg den anglosaxiska traditionen som tongivande inom 
standardiseringen. De såg dock olika anledningar till detta. Alla är enligt forskaren 
överens om att det måste ske en standardisering. Forskaren ansåg vidare att den 
anglosaxiska tongivningen beror på det engelska språkets inflytande. Normgivaren såg 
USA som ett tongivande land globalt sett, på grund av kapitalmarknadens stora 
inflytande där. 
 
En respondent ansåg att harmoniseringsarbetet är en kompromiss mellan de två 
redovisningstraditionerna och såg inte någon av dem som mer tongivande. 
 
 

5.4. Harmonisering och standardisering av redovisning 
 
En forskare och en normgivare ställde sig tveksamma till att kalla den internationella 
process som pågår inom redovisningen i dag för harmonisering. Forskaren förklarade 
sin syn på begreppen med att harmonisering innebär att göra olika länders lagstiftningar 
likartade. Standardisering blir det i och med implementeringen av IAS/IFRS som ges ut 
av IASB. Normgivaren ansåg att de beslut som fattas av IASB och EU blir av oavsett 
vilka förutsättningar som finns för införandet av en ny standard för börsnoterade 
koncerner. Forskaren motiverade sin positiva ståndpunkt till en internationell 
standardisering med att analytiker då vet att redovisningen hanteras på samma sätt i 
olika länder. Normgivaren framhöll som argument att det behövs ett gemensamt språk 
inom den internationella redovisningen. 
 
Alla respondenter förutom de ovan nämnda ställde sig positiva till en internationell 
harmonisering. Flera argumenterade för harmonisering med att jämförbarheten mellan 
företag ökar. De såg också harmonisering som positivt därför att en effektiv ekonomi 
ger en effektiv kapitalmarknad. Även det faktum att världen blir alltmer en 
marknadsplats gör att ekonomiskt beslutsfattande som grundar sig på olika 
informationsbaser ger dåliga beslut. 
 
En nackdel som framlades mot harmoniseringen var att om det inte råder konkurrens 
mellan normgivare finns risk för att drivkraften att utveckla allt bättre 
redovisningsstandarder försvinner. En annan nackdel som uppgavs var att 
harmoniseringen kan innebära att standarder som utformats för stora noterade företag 
blir kostsamma att använda för mindre noterade företag. 
 
 

5.5. Internationell redovisning 
 
Två respondenter ansåg att den internationella redovisningen för noterade koncerner 
idag befinner sig på en universell nivå. Den ene ansåg att ett jämförande system inte 
skulle fungera på grund av att följdfrågorna från analytikerna skulle bli för många.  
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Europa, Ryssland, Australien, Nya Zeeland, Kina och länder i Latinamerika, Asien och 
Afrika följer mer eller mindre ett universellt system redan idag. Kanada, Mexico och 
Brasilien tar steg mot ett universellt system. USA och Japan är däremot trögare och har 
inte samma inriktning. Respondenten menade vidare att i de publika bolagen ligger 
harmoniseringen av redovisningen på en universell nivå. Denne bedömer att USA inom 
fem år kommer att acceptera att icke-amerikanska bolag rapporterar enligt ett universellt 
system, men att amerikanska bolag dessutom kommer att fortsätta följa nationella 
standarder. Respondenten trodde vidare att ett universellt system finns för alla publika 
bolag inom tio till femton år. Den andre respondenten ansåg att det råder ett universellt 
system inom internationell redovisning idag, trots att det finns två kämpande parter, 
IASB och FASB. De länder som inte följer någon av dessa parter är enligt respondenten 
en väldigt ointressant del av världen. Denne trodde vidare att systemet med två 
standarder kommer att bestå, vilket är positivt eftersom det är bra med konkurrens. 
Diskussionen som går är om det ska vara en redovisningsstandard eller två. På lång sikt 
är det möjligt att FASB och IASB går ihop, under förutsättning att USA inte är lika 
dominant i världspolitiken. 
 
Två forskare sade att den internationella harmoniseringen av redovisningen inte är på en 
internationell nivå idag. En ansåg att IFRS är infört men används olika i olika länder. 
Denne ansåg dock att en universell nivå är möjlig i ett längre tidsperspektiv men att det 
dessförinnan krävs mycket forskning som lyfter fram subtila skillnader inom 
exempelvis kultur. Respondenten menade att världen blir allt mindre i och med 
globaliseringen, vilket gör att vi blir mer och mer lika över tiden. Detta gäller även för 
redovisningen. Den andre forskaren menade att anledningen till detta beror på skillnader 
mellan redovisning och beskattning. I Sverige är avdragen i den externa redovisningen 
ungefär desamma som i den fiskala redovisningen. I anglosaxiska länder finns inga 
starka kopplingar mellan redovisningen och beskattningen. För att uppnå ett universellt 
system krävs det att man kommer tillrätta med detta. Troligtvis är det Sverige och andra 
länder som får anpassa sig till det anglosaxiska sättet. Det borde dock gå mot en 
ytterligare harmonisering, enligt denne. 
 
En av normgivarna sade att den internationella redovisningen strävar mot ett universellt 
system. Normgivaren såg tre orsaker till sin ståndpunkt. För det första är spridningen av 
IAS/IFRS idag ganska betydande. För det andra pågår ett samarbete mellan IASB och 
FASB för både kortsiktig och långsiktig likformighet. För det tredje finns det moderna 
uppgörelser mellan IASB och normgivare i Kina och Japan som syftar till likformighet. 
Respondenten ansåg att det är rimligt att på sikt uppnå ett universellt system för 
börsnoterade koncerner, som ser att fördelarna med ett gemensamt språk väger upp de 
många problem som finns. Just nu ser det mer ut som att utvecklingen går mot två 
universella system som är väldigt lika, ett som är IASB-drivet och ett som är FASB-
drivet. Respondenten fortsatte och menade att om IASB och FASB håller de tidsramar 
som de satt upp för sina projekt så skulle detta kunna vara verklighet år 2009 eller 2010. 
Med en optimistisk syn på samordningssträvan mellan IASB och normgivarna i Japan 
och Kina kunde man säga att man har kommit en bra bit på väg mot ett universellt 
system om 4-5 år. 
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5.6. Resultatberäkning 
 
Två normgivare ansåg att all-inclusive concept of income ger den mest användbara 
informationen av företagens prestation. De argumenterade för detta ställningstagande 
med att enligt current operating concept of income tillhör vissa transaktioner och 
händelser resultatet och andra inte. Indelningen i vilka som hör vart var enligt 
respondenten bara konventioner, tyckanden och påståenden som inte har någon grund i 
någon principiellt sammanhållen syn. Även argumentet att current operating concept of 
income utgör en delmängd av all-inclusive concept of income framfördes. Den tredje 
normgivaren ansåg att båda koncepten behövs. Det ena blir inte bra utan det andra. De 
olika koncepten föredras enligt respondenten beroende på vilken situation företaget 
befinner sig i och vilken typ av affärer företaget gör. Denne ansåg att man ska utgå från 
all-inclusive concept of income och därifrån arbeta vidare. 
 
Forskarna menade att beroende på vad resultatet ska användas till avgör vilket koncept 
som ger den bästa informationen, under vilken tidshorisont ett företags prestation ska 
bedömas. Om man vill använda vinsten för att bedöma ett års prestation så kan ett all-
inclusive concept of income försämra bilden av faktisk prestation. Om man vill titta på 
vinsten över flera perioder för värdering av företaget, ansåg respondenten att all-
inclusive concept of income är att föredra. Orealiserade värdeökningar i finansiella 
tillgångar säger inget om företags faktiska prestation, enligt respondenten. Ett annat 
argument var att i den ekonomiska verklighet som råder föredras ett all-inclusive 
concept. 
 
En forskare ansåg att de två koncepten inte ska ställas mot varandra och att current 
operating concept of income snarare är en delanalys av all-inclusive concept of income.  
Respondenten ansåg att current operating concept of income handlar om någon slags 
uthållig vinstidé medan all-inclusive concept of income är bottom line, det som har 
inträffat. 
 
 

5.7. Total recognised income and expense 
 
En klar majoritet av respondenterna var positiva till att rapportera resultat enligt total 
recognised income and expense. De flesta ansåg att det var viktigt att även det 
traditionella resultatet fortsatt går att utläsa av resultaträkningen. Orsaken till 
ställningstagandet var att många analytiker såg de traditionella nyckeltalen som viktiga. 
En respondent menade att det var viktigt att normgivaren var tydligt konservativ vid 
införandet av den nya resultatrapporteringen. En av normgivarna var kritisk till dagens 
konventionella resultaträkning och ansåg att det var meningsfullt att prova sig fram på 
nya vägar. Denne såg dagens resultaträkning som ett politiskt beslut för att tillgodose de 
företag som inte vill ha en hög volatilitet i sina resultat. 
 
Att införa i total recognised income and expense i Sverige var både forskare och 
normgivare positiva till. En av respondenterna sade att Sverige inte har något val om 
IASB beslutar att införa standarden men att det är rimligt med ett bottom line resultat. 
En annan menade att om det blir en internationell standard som skrivs på ett 
meningsfullt och vettigt sätt borde i förlängningen alla företag följa den. 
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En forskare var emot ett införande så länge det finns en koppling mellan redovisning 
och beskattning, eftersom vid en redovisning enligt all-inclusive concept redovisas en 
vinst utan att pengar har genererats. Vid en skattekoppling innebär det att skatt tvingas 
utbetalas på vinster som är orealiserade. Företaget kanske inte har några pengar att 
betala skatten med. 
 
På frågan om vilka förklaringar respondenterna såg till det europeiska näringslivets nej 
till IASB:s förslag till comprehensive income blev svaren många. Forskarna ansåg att 
företag från olika länder hade skilda anledningar till att avvisa förslaget. En orsak 
troddes vara att volatiliteten i resultatet ökar. Volatilitet anser vissa innebära ökad risk, 
vilket teoretiskt innebär att företagens cost of equity ökar. Att många företag har 
belöningssystem kopplat till resultatet menade de skulle innebära problem då det nya 
begreppet inte mäter ett faktiskt resultat eftersom en mängd faktorer som står utanför 
företagens kontroll påverkar resultatet. 
 
Normgivarna såg förklaringar till motståndet i människors konservativa inställning, de 
vet vad dagens resultaträkning innebär och använder många nyckeltal som baseras på 
denna. Människorna menar att det inte finns anledning att ändra på något som de inte 
ser som ett problem. De menade även att net income är en stark kommunikationsbas. 
Det är den sista raden i resultaträkningen som räknas och den används ofta som 
motivation för att uppnå mål. Ett nytt resultatmått skulle innebära en minskad koppling 
mellan prestation och resultat. De trodde även att det var en förändring till ett icke 
inarbetat resultatbegrepp som företagen reagerade mot snarare än begreppet som sådant. 
 
Hur rapporteringen ska utformas om total recognised income and expense införs i 
Sverige såg respondenterna olika på. Två forskare och en normgivare ansåg att 
rapporteringen av total recognised income and expense ska ske som en extra rad i 
resultaträkningen. Anledningen till detta var att informationen om total recognised 
income and expense uppfattas bättre om det finns i en enda rapport och att det blir för 
komplicerat med flera rapporter. Normgivaren ansåg att dagens resultat inte är särskilt 
meningsfullt men att det kommer att finnas kvar på kort sikt. Denna inställning har även 
framgått av en omröstning som gjorts av FASB och IASB, enligt en annan normgivare, 
där det framgick att de flesta ville införa en resultaträkning som inkluderade allt. Det 
fanns även indikationer på en vilja att gå längre än så. 
 
Två forskare ansåg att det viktigaste är att rapporterna visar vad som är realiserad och 
orealiserad inkomst. Den ena sade att det viktigaste är att man på egen hand ska kunna 
beräkna resultatet enligt clean surplus. Hur rapporteringen utformas ansåg de vara 
mindre viktigt. 
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6. ANALYS 
 
I detta kapitel genomförs en analys där empirin ställs mot den teoretiska referensramen 
och mot rapporteringsstandarder. Kapitlet är indelat i sex avsnitt. I den första delen 
analyseras omvärldsfaktorers inverkan på harmonisering av redovisningen. Den andra 
delen ger en analys av de två redovisningstraditionerna som ur ett europeiskt 
harmoniseringsperspektiv står mot varandra.  I det tredje avsnittet analyseras olika 
innebörder av harmonisering samt den begreppsförvirring som råder inom området. 
Den fjärde delen ställer respondenternas syn på harmoniseringen av den 
internationella redovisningen mot teorin. Det femte avsnittet behandlar olika sätt att se 
på resultatberäkning. Avslutningsvis analyseras ett eventuellt införande av en ny 
rapporteringsstandard. 
 
 

6.1. Redovisningen och dess omvärld 
 
De omvärldsfaktorer som enligt teorin påverkar redovisningen är ekonomiska faktorer, 
politiska faktorer, kultur, det juridiska systemet, teknologiska faktorer och 
redovisningsteori. Respondenterna tog upp samtliga av dessa faktorer. Dessutom tog en 
forskare upp att ett framgångsrikt samarbete mellan normgivarna IASB och FASB är en 
viktig faktor för redovisningens utveckling. 
 
Enligt Wolk et al påverkas redovisningen av politiska faktorer genom att icke-politiska 
grupper som revisorer, investerare och allmänheten utövar politiskt inflytande på 
normgivarna. Men även det politiska samhället i sig påverkar redovisningen. 
Respondenterna såg inte politiska omvärldsfaktorer som speciellt viktiga för 
redovisningen. En normgivare menade att politiker inser att ekonomiska faktorer är det 
som skapar välstånd och därför låter redovisningen utvecklas självständigt. Däremot 
påverkades enligt densamme att redovisningen påverkas av politik som utövas av icke-
politiker. Som exempel angavs Redovisningsrådet i Sverige. 
 
Enligt Wolk et al grundar sig normgivningen på framforskad redovisningsteori. En 
normgivare som diskuterade redovisningsteori menade tvärtemot att delar av 
redovisningen inte bygger på god teori, utan har sin grund i konventioner, tyckanden 
och påståenden. Respondenten såg även att normgivningen emellanåt går emot 
framforskad teori för att tillgodose politiska påtryckningar. Detta skedde bland annat 
vid framtagandet av SFAS 52 i USA. 
 
Samtliga respondenter såg det juridiska systemet som en viktig omvärldsfaktor, några 
ansåg att den var viktigast. De ansåg att kopplingen mellan redovisningen och 
beskattningen var ett stort hinder för harmoniseringen av redovisningen, vilket bekräftas 
av teorin. Riahi-Belkaoui säger att förhållandet mellan juridik, beskattning och 
redovisning vilar på antagandet att redovisningskoncept i en given nation grundar sig på 
det legala och skattemässiga systemet i denna nation. Givet att det finns juridiska och 
skattemässiga skillnader i olika länder, uppstår därför skillnader i de olika nationernas 
redovisning.  Utvecklingsgraden på den finansiella marknaden sågs också som viktig av 
en normgivare, vilket bekräftas i teorin. 
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Teknologisk utveckling ansågs av ett fåtal respondenter vara av vikt. De menade att 
implementeringen av ny teknologi kan påskynda harmoniseringen av redovisningen. Ett 
uttryck för detta är XBLR, ett globalt språk för finansiell rapportering i olika IT-miljöer. 
Ett annat uttryck är att teknologisk utveckling har lett till alltmer immateriella tillgångar 
i företagen vilket har gjort att internationella standarder har framtagits för hur dessa ska 
redovisas. Dessa argument får stöd i teorin. Nationella ekonomier varierar i termer av 
teknologisk utveckling, vilket skapar olika företagsbehov och olika företagslösningar. 
Ball menar att den viktigaste uppfinningen sedan hjulet är den elektroniska datorn. 
Enorma framsteg har gjorts på alla områden inom informationshantering. Detta har lett 
till att internationella transaktioner har ökat enormt. (Ball, 1995) 
 
Kultur anses i teorin ha stor påverkan på redovisningen, vilket antyder att liknande 
kulturella grupper kan kopplas till olika karaktäristika i redovisningen. Ett problem är 
dock den subjektivitet som följer av att forskaren bestämmer vilka faktorer som ska ingå 
i dennes definition av begreppet. Därför kan vi enligt d´Arcy inte vara säkra på om olika 
forskares användande av olika dimensioner är tillräckliga att beskriva kultur med. 
Nästan hälften av respondenterna ansåg att kultur var en viktig omvärldsfaktor medan 
en forskare tvärtemot menade att detta var den minst viktiga omvärldsfaktorn för stora 
företag. Respondenterna lade in olika innebörder i begreppet kultur. Några respondenter 
förklarade kultur med att människor i olika länder tänker olika på grund av skillnader 
bland annat i utbildning, lagar och institutionella förhållanden. Vissa nationer, som 
exempelvis Sverige, har en kultur av att följa de beslut som fattas utan ifrågasättande 
medan andra länder har en tradition av att vägra följa beslut som uppfattas som dåliga 
av medborgarna. En forskare ansåg att det finns ett inbyggt motstånd till förändringar i 
kulturen. 
 

Nästan hälften av respondenterna tog upp ekonomiska förhållanden som en viktig 
omvärldsfaktor. Ett forskarargument som framkom var att ekonomiska förhållanden 
som hyperinflation påverkar redovisningen. En normgivare argumenterade med att de 
ekonomiska besluten blir allt mer globala samt att utvecklingsgraden på den finansiella 
kapitalmarkanden är viktig för synen på redovisningens syfte. Olika nationer skiljer sig 
enligt teorin åt beroende på val av ekonomiskt system. Olika nationers val påverkar 
ekonomins utveckling därför att de inrymmer olika ekonomiska policys, inkomstnivåer 
och tillväxttakter. 
 
En forskare såg på redovisningen som en komplicerad och trögflytande massa som 
tagits fram vid olika tidpunkter och därför är en blandning av olika infallsvinklar som 
bättre beskrivs av institutionella förklaringar än genom de omvärldsfaktorer som tas upp 
här. Detta får stöd av Tarca som i sin forskning kom fram till att nationer har sin egen 
syn på nationella redovisningssystem och att en nations institutionella ramverk avgör i 
vilken utsträckning nationen tillåter användandet av internationella standarder. 
 
 

6.2. Anglosaxisk och kontinentaleuropeisk tradition 
 
Enligt d´Arcy har den internationella harmoniseringen influerats starkare av den 
anglosaxiska redovisningstraditionen än den kontinentaleuropeiska. 
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Anhängare av den kontinentala traditionen accepterar ofta men inte alltid internationella 
standarder för noterade bolag, men för onoterade bolag vill de behålla den 
kontinentaleuropeiska redovisningen på grund av den starka kopplingen med 
beskattning. De flesta respondenterna höll med d´Arcy om att den anglosaxiska 
traditionen är den tongivande inom harmoniseringen för noterade bolag. En normgivare 
och en forskare föredrog att uttrycka det som att den anglosaxiska traditionen är mer 
tongivande inom standardiseringen.  Respondenterna såg olika anledningar till detta. 
Flera respondenter menade att harmoniseringen uppstår som svar på ett ökat behov av 
en mer verklighetstrogen bild av redovisningen som ger större transparens. Det här 
behovet kommer från kapitalmarknaden vilket gör att den anglosaxiska traditionen blir 
tongivande eftersom den alltid haft som syfte att tillfredsställa kapitalmarknadens 
behov. Detta bekräftas av Choi & Meek som kommit fram till att redovisningen inom 
den kontinentaleuropeiska traditionen är mindre transparent än den anglosaxiska 
redovisningstraditionen. Banker och institut är huvudsakliga finansiärer för företagen 
inom den kontinentaleuropeiska traditionen. Den finansiella rapporteringen inriktas på 
att skydda kreditgivarna. Inom den anglosaxiska traditionen är aktiemarknaden 
företagens största finansiär och den finansiella rapporteringen inriktas mot de 
informationsbehov som utomstående finansiärer har.  En normgivare menade att det är 
bättre att känna till alla fakta och därefter bedöma risker än att fatta beslut på underlag 
som värderats utifrån försiktighet. Detta argument förespråkar en anglosaxisk 
redovisning som enligt Choi & Meek fokuserar på rättvisande bild och transparens. En 
forskare ansåg inte att någon tradition är tongivande utan att redovisningen är en 
kompromiss mellan de båda. 
 
Flera respondenter påtalade att influenserna från den anglosaxiska traditionen fungerar 
bra så länge diskussionen behandlar stora noterade bolag. Om och när samma eller 
liknande regler ska implementeras för mindre företag kommer däremot stora problem 
uppstå i och med den starka koppling som fortfarande finns mellan beskattning och 
externredovisning i de kontinentala länderna, som i Sverige. Förespråkare för den 
kontinentaleuropeiska traditionen vill enligt d´Arcy inte att internationella standarder 
ska påverka den finansiella rapporteringen för onoterade bolag. Det viktigaste 
argumentet för denna åsikt handlar om beskattning, vilket således ger stöd åt 
respondenternas åsikt. 
 
Av de respondenter som valde att tala i termer av standardisering av redovisning 
menade forskaren att den anglosaxiska traditionen var tongivande bara på grund av det 
engelska språkets stora inflytande. Normgivaren ansåg att det berodde på att USA är ett 
viktigt land med stort inflytande över harmoniseringsprocessen. Dessa argument 
återfinns inte direkt i teorin kring standardisering. Däremot stöds argumenten delvis av 
d´Arcy men med en annan begreppsapparat. Om reglerna för finansiell rapportering ses 
ur ett juridiskt perspektiv, går det att se fördelar som exempelvis utvecklingen av EU-
direktiv. Det är på den här nivån som lagreglerad harmonisering sker. Det här 
perspektivet bortser dock från möjliga faktiska nationella effekter. Det går därför enligt 
d´Arcy att argumentera för att faktisk harmonisering är viktigare än lagreglerad 
harmonisering, men lagreglerad harmonisering är samtidigt nödvändig för att tvinga in 
en faktisk harmonisering i alla företag. (d´Arcy, 2001) I praktiken har IASB, den 
europeiska normgivaren och FASB, den amerikanska normgivaren inlett ett 
internationellt harmoniseringsprojekt för att etablera gemensamma standarder för 
presentation av information i de finansiella rapporterna (IASB:s hemsida 2). 
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6.3. Harmonisering och standardisering av redovisning 
 
Synen på vad som menas med harmonisering skilde sig mellan teorin och vår insamlade 
empiri. En normgivare och en forskare menade att den internationella process som 
pågår inom redovisningen idag bör kallas för standardisering och inte harmonisering. 
Denna åsikt grundade respondenterna i att arbetet handlar om att införa nya standarder i 
de deltagande länderna. Harmonisering har enligt forskaren med att göra olika nationers 
lagstiftningar likartade. 
 
Harmonisering kan enligt teorin definieras på flera sätt. Harmonisering kan enligt Wolk 
et al definieras som graden av likhet mellan olika länders redovisningsstandarder, 
redovisningsmetoder och rapporteringsformat. En liknande definition av Uddin 
beskriver harmonisering som en process som flyttar redovisningen bort från ett tillstånd 
av total olikhet i praxis. Utifrån denna förklaring kan internationell 
redovisningsharmonisering definieras som processen att få internationella 
redovisningsstandarder någorlunda lika, så att finansiella rapporter i olika länder 
förbereds enligt gemensamma mätprinciper och upplysningskrav. Canibaro & Mora 
anger att ett sätt att harmonisera finansiella rapporter görs genom att formulera 
standarder. Detta kan ses som ett sätt att begränsa skillnaderna i finansiella rapporter. 
 
Uddin ger en beskrivning av hur standardisering uppnås. Det börjar med harmonisering 
som en process som utgår från olikheter. Först jämförs och utvärderas olika 
redovisningssystem och om likheter upptäcks kan en sammanjämkning av systemen 
påbörjas. Under harmoniseringsprocessen uppnås olika grader av jämförbarhet. 
Slutligen uppnås en standardiserad situation. Ett standardiserat tillstånd av likformighet 
innebär att all redovisningspraxis och alla redovisningsprinciper är identiska. 
Standardisering kan också beskrivas som en process där alla deltagare går med på att 
följa samma eller väldigt lika redovisningspraxis och redovisningsprinciper. 
Slutresultatet är ett tillstånd av likformighet. Då detta tillstånd råder är allt statiskt, 
homogent eller åtminstone ovarierat. Standardisering antyder att all redovisningspraxis 
och alla redovisningsprinciper är identiska. Standardisering ses i detta sammanhang som 
ett påbud av stela och snäva regler. 
 
Den normgivare som ville benämna den internationella processen inom redovisningen 
för standardisering ansåg att omvärldsfaktorerna för svensk redovisning på ett sätt är 
obetydande eftersom Sveriges börsnoterade företag är tvingade att följa de beslut som 
fattas av EU. Hälften av forskarna såg en risk i att redovisningen kunde bli mer juridik 
än ekonomi, att jurister har makt över redovisningen på bekostnad av revisorerna. Detta 
kan jämföras med Canibaro & Moras beskrivning av lagreglerad och faktisk 
harmonisering. Lagreglerad harmonisering tar fasta på harmonisering av 
redovisningsstandarder som tas fram av normgivare medan faktisk harmonisering 
handlar om att öka jämförbarheten inom praxis internationellt sett. Faktisk 
harmonisering måste inte leda till lagreglerad harmonisering och kallas då spontan 
harmonisering. 
 
Alla respondenter var positiva till harmonisering. De som såg processen som 
standardisering var positiva till detta. Förklaringar till varför respondenterna var 
positiva grundade de i att en gemensam global aktiemarknad gör att det behövs ett 
gemensamt språk för att öka jämförbarheten och för att få en effektiv kapitalmarknad 
behövs information som grundar sig på samma informationsbas. 
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Detta stämmer väl överens med den teori som Wolk et al, Choi & Parker samt Nobes & 
Parker presenterar på området. Argumenten för harmonisering av redovisning är nästan 
alltid sammankopplade med effektiviteten på kapitalmarknaden. Den globala 
kapitalmarknaden blir mer effektiv då liknande redovisningsstandarder används 
konsekvent över hela världen.  Dessutom kan investerare fatta bättre investeringsbeslut 
vilket minskar de finansiella riskerna. 
 
Choi, Nobes och Parker menar att en annan fördel med harmonisering är att företagen 
kan förbättra sina strategiska beslut vid fusioner och förvärv. Harmonisering underlättar 
också för skattemyndigheter världen över eftersom de slipper ta hänsyn till olika 
redovisningsregler vid beräkningen av beskattningsbart resultat. Harmonisering har 
även fördelen att de allra bästa idéerna som uppstår från nationella 
standardsättningsaktiviteter kan användas för framtagandet av globala standarder av 
högsta kvalitet. Dessa fördelar var det inte någon av våra respondenter som påtalade 
men en såg en fördel för företagen att koncernredovisningen blir lättare vid användandet 
av en gemensam standard. 
 
De nackdelar som respondenterna såg med harmonisering var att standarder som är 
utvecklade främst med stora noterade bolag i åtanke blir kostsamma för små noterade 
bolag att tillämpa, vilket är ett argument som talar emot en harmonisering eftersom 
införandet av internationella standarder kan ge upphov till alltför många standarder, 
standards overload. En annan nackdel som respondenterna såg var att en normgivare 
kan få för stark position och därmed stagnerar utvecklingsarbetet av standarder. Det är 
alltså bra med konkurrens mellan normgivare. Detta bekräftar Balls idé om att en total 
harmonisering av redovisningsregler inte är bra, eftersom dess styrande organ skulle bli 
ett FN med massor av olika organisationer, som skulle styras med hjälp av politik. 
Standardsättningen skulle bli enormt byråkratisk och därmed skulle drivkraften för 
innovationer minska. 
 
 

6.4. Internationell redovisning 
 
Enligt Weirich et al innebär ett universellt redovisningssystem en total harmonisering av 
internationella redovisningsprinciper i alla länder. En världsomspännande god 
redovisningssed med praxis och principer skulle skapas. Detta skulle vara det ultimata 
målet för ett internationellt redovisningssystem. Målet är enligt Weirich et al troligen 
inte möjligt att uppnå inom en snar framtid och uppfattas förmodligen som idealiserat 
och kanske till och med som en utopi. Ett jämförande system riktar forskningen mot 
studier kring förståelse för nationella skillnader i redovisningen. En samling med alla 
redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och redovisningsstandarder från alla länder 
skulle anses vara det internationella redovisningssystemet. Ett underordnat system är det 
äldsta och snävaste konceptet. Det handlar om koncernredovisning för utländska 
dotterbolag som förminskar internationell redovisning till konsolidering samt 
valutakursväxling till lokalvaluta. 
 
Bland respondenterna gick åsikterna delvis isär gällande denna fråga. Några 
respondenter ansåg att vi har ett universellt system idag för de noterade koncernerna. En 
menade att det var så därför att ett jämförande system på global nivå inte skulle fungera 
då följdfrågorna från analytikerna skulle bli för många.  
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Ett annat argument var att systemet är universellt trots att det finns två kämpande parter. 
De länder som inte följer någon av dessa parter var en väldigt ointressant del av världen. 
Några andra respondenter ansåg inte att systemet är universellt idag men att vi strävar 
mot ett universellt system. Detta ansågs därför att det jämförande systemet har 
övergetts. Tre orsaker angavs. Dels är spridningen av IAS/IFRS över världen betydande 
idag. Dels pågår ett samarbete mellan IASB och FASB. För det tredje strävar även 
andra delar av världen mot ett universellt system. Ett annat argument för att ett 
universellt system inte nåtts kan bero på skillnader i sambandet mellan redovisning och 
beskattning. 
 
I framtiden ansåg samtliga respondenter att det är rimligt att uppnå ett universellt 
system. Några trodde att vi fortsatt kommer att ha två system men att de kommer att 
vara så lika varandra att de kan ses som ett. Andra trodde att det till slut kommer att bli 
ett enda system, tre respondenter angav en 10-årsperiod som tidsram. En forskare angav 
att det är möjligt att uppnå ett universellt system, men en förutsättning för att komma dit 
är att mycket forskning måste bedrivas inom exempelvis kultur, för att belysa subtila 
skillnader. 
 
 

6.5. Resultatberäkning 
 
Alla respondenter var positiva till all-inclusive concept of income för resultatberäkning, 
men många ansåg att current operating concept of income behövs parallellt. De som 
ansåg att all-inclusive concept of income var mest användbar menade att det är det enda 
av de två koncepten som har stöd av teorin. Ett annat argument som framkom var att det 
i all-inclusive concept of income går att utläsa dagens traditionella resultat. Teorin 
menar att all-inclusive concept of income är att föredra eftersom det gör det svårare för 
företagen att manipulera resultatet och redovisningen, vilket inte togs upp av 
respondenterna. Enligt teorin är current operating concept of income mer användbart för 
bedömning av företagets prestation. Detta togs upp av respondenterna som menade att 
man måste se till vad resultatet ska användas och under hur lång sikt som företagets 
prestation ska bedömas. För att bedöma ett företags prestation under ett år föredrogs 
current operating concept of income av respondenterna eftersom all-inclusive concept 
of income kan försämra bilden av faktisk prestation. Om man däremot ska göra en 
värdering av företaget måste man se helheten, vilket all-inclusive concept of income ger. 
Detta stöds av Keating som poängterar att det är bra att redovisa extraordinära poster i 
resultaträkningen då dessa bidrar till företagets långsiktiga lönsamhet och därför måste 
vägas in i bedömningen av ett företags ekonomiska ställning. 
 
 

6.6. Total recognised income and expense 
 
Alla respondenter som besvarade frågan var positiva till att införa en 
resultatrapportering enligt total recognised income and expense i Sverige. En fördel 
som respondenterna såg var att dagens svenska resultaträkning inte grundar sig i någon 
rimlig teori och att det är viktigt med en principiellt sammanhållen syn. 
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Samma resonemang fördes av normgivarna i USA, där det befarades att det dåvarande 
konceptet började urholkas eftersom normgivningen tillät företagen att bedöma vilka 
poster som inkluderades i eller uteslöts från resultatet. 
 
En forskare var av uppfattningen att redovisningen utgörs av en blandning av olika 
infallsvinklar och tankesätt. Dessa har uppkommit vid olika tidpunkter, vilket gör att det 
aldrig går att få ett heltäckande redovisningssystem med endast en infallsvinkel. 
 
I USA sågs nackdelen att comprehensive income skulle göra resultatet mer volatilt 
vilket skulle påverka riskbedömningarna. En forskare tog upp att ett införande av total 
recognised income and expense skulle göra volatiliteten i resultatet högre, vilket av 
analytiker skulle uppfattas som en ökad risk som i sin tur ger högre cost of equity. En 
annan forskare menade att så länge det finns en koppling mellan redovisning och 
beskattning bör inte total recognised income and expense införas. Förklaringen till detta 
var att den beskattningsbara vinsten kan bli högre med den nya resultaträkningen utan 
att det genererats några pengar i företagets kassa. 
 
I USA får företagen välja mellan tre olika sätt att rapportera comprehensive income 
enligt SFAS 130. Enligt IASB:s förslag får företagen välja mellan två alternativ. Några 
av våra respondenter ansåg att hur det nya resultatet rapporteras är mindre viktigt, det 
viktigaste är att de ekonomiska rapporterna visar vilket resultat som är realiserat 
respektive orealiserat. Några av respondenterna ansåg att det är viktigt att nettoresultatet 
fortfarande går att utläsa i den nya rapporten. Detta eftersom många nyckeltal baseras på 
denna post och eftersom det i många företag finns en stark koppling mellan detta 
resultatmått och belöningssystem. 
 
Utvärderingar i USA som presenteras av Pandit och Phillips visar att de flesta företag 
valde att rapportera comprehensive income i en rapport som redogör för förändringar i 
företagets eget kapital, en metod som inte är möjlig enligt IASB:s förslag. De 
amerikanska företagens val av den tredje metoden berodde på att det kan minska 
intrycket av orealiserade förluster eftersom en negativ resultatpost inte är lika 
utmärkande där som vid en presentation i resultaträkningen. Några respondenter ansåg 
att rapporteringen ska ske i en förlängning av resultaträkningen eftersom informationen 
om det totala resultatet uppfattas bättre då det finns i en enda rapport. Det sågs även 
som för komplicerat med flera rapporter. En normgivare ansåg att dagens resultatpost 
inte är särskilt meningsfull men kommer att finnas kvar på kort sikt, vilket även 
antyddes av en annan normgivare. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som besvarar uppsatsens syfte. Vi diskuterar 
även hur slutsatserna kan kopplas till problemområdet och lämnar förslag till framtida 
forskning. Avslutningsvis presenteras kritik mot uppsatsens trovärdighet. 
 
 

7.1. Slutsatser 
 
• I Sverige råder en förstående och accepterande kultur som kan exemplifieras med att 

beslut som fattas efterlevs. Detta ger goda förutsättningar för att införa den nya 
resultatrapportering som föreslås av IASB. Politiker i Sverige är inte särskilt 
intresserade av att påverka redovisningen, det överlåts till normgivare att sköta, 
vilket också ger goda förutsättningar för att svensk redovisning fortsätter att vara 
mottaglig för den internationella redovisningsprocessen. Samtidigt är människan 
förändringsobenägen, vilket framkommer som ett argument i vår empiri. 
Redovisningsvärlden är väl förtrogen med dagens system och ser inga problem med 
det. Därför har den svårt att se de fördelar en förändring av 
rapporteringsstandarderna för med sig. Analysen av omvärldsfaktorerna visar att de 
i stort ger goda förutsättningar för ett införande av en nya rapporteringsstandard. Ett 
införande skulle göra normgivningen mer teoretiskt förankrad. 

 
• Den omvärldsfaktor som dock kan innebära ett stort problem för ett införande av 

total recognised income and expence i Sverige är den starka kopplingen mellan 
beskattning och extern redovisning. Detta problem poängteras såväl i teorin som i 
empirin. Eftersom det nya resultatbegreppet innehåller orealiserade vinster och 
förluster kan företag hamna i en situation där de tvingas betala inkomstskatt på 
värdeförändringar som uppstår på grund av omständigheter i omvärlden som ligger 
utanför företagets kontroll. De olika resultatbegreppen kommer från olika koncept 
för resultatberäkning, all-inclusive concept of income och current operating concept 
of income som grundar sig i olika redovisningstraditioner. Dessa traditioner har 
olika syn främst på redovisningens syfte vilket speglas i de juridiska system som 
ligger till grund för normgivningen. Det här innebär ett problem för 
harmoniseringen av redovisningen. 

 
• Begreppsförvirringen kring harmonisering och standardisering gör problemområdet 

komplicerat. Vi har kommit fram till att den syn på harmonisering som presenteras i 
teorin inte till fullo delas av respondenterna. Det framkommer delvis genom att 
några respondenter ville använda begreppet standardisering istället för 
harmonisering. Det framkommer också genom att vissa respondenter anser att ett 
universellt system för redovisning för noterade koncerner redan finns idag i och med 
de standarder som ges ut av IASB och FASB. Vi menar dock att dessa standarder 
endast visar på en legal harmonisering och bara inom de länder som faktiskt antagit 
IASB:s eller FASB:s regelverk. Teorin är noga med att skilja på legal och faktisk 
harmonisering. Vi menar att faktisk harmonisering endast kan beläggas genom 
empiriska studier av hur företagen i praktiken använder standarder och 
rekommendationer. Svensk redovisningsexpertis tar för givet att en legal 
harmonisering innebär en faktisk harmonisering. 
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• Enligt vår undersökning vill svensk redovisningsexpertis ha det nya 
resultatbegreppet enligt all-inclusive concept of income och samtidigt behålla det 
gamla resultatbegreppet. Vi anser att detta innebär en risk då ett sådant 
förhållningssätt kan undergräva företagens syn på det nya resultatbegreppet. 
Samtidigt finns indikationer på att normgivare vill att det traditionella 
resultatbegreppet ska tas bort helt, vilket idag är ett kontroversiellt 
ställningstagande. Enligt oss är svensk redovisning inte mogen för detta ännu. För 
att kunna föra utvecklingen inom redovisningen framåt måste det ske med tydlig 
konservatism eftersom människan är förändringsobenägen. Det traditionella 
resultatet visar mer på förvaltningen av ett företag, en kortsiktig prestation. Det nya 
resultatet ger en helhetsbild av företagens totala värde och ökar användbarheten för 
intressenterna. Det ger också bättre möjlighet till företagsvärdering över tid. De två 
resultatbegreppens olika användningsområden anser vi vara en rimlig anledning till 
att behålla båda resultatbegreppen, åtminstone tills vidare. 

 
• Vår sammanfattande slutsats är att det finns goda förutsättningar för ett införande av 

total recognised income and expense i Sverige. Vi ser dock att kopplingen mellan 
redovisning och beskattning behöver debatteras och utredas innan ett införande.  

 
 

7.2. Slutdiskussion 
 
Globaliseringen av bland annat arbetsmarknaden och kapitalmarkanden är mer 
utvecklad än den internationella redovisningen. Det innebär att starka krafter verkar för 
en harmonisering av redovisningen idag. Därför är det inte konstigt att vår empiri och 
teori överensstämmer på detta område. En viktig aspekt som tas upp av våra 
respondenter och som det varnas för i teorin är att om det blir ett universellt system 
finns risken att ett tillstånd uppnås och inte en process. Drivkraften för att förbättra 
standarder försvinner om konkurrensen mellan olika normgivare försvinner. Det 
kommer att bli intressant att i framtiden se om det blir en sammanslagning av IASB och 
FASB. 
 
Harmonisering och standardisering är två begrepp som var och en för sig är enkla att 
förstå men när de kopplas till begreppet redovisning så blir det genast mer komplicerat. 
Är standardisering en del av harmoniseringen eller är det två parallella processer som 
pågår? På ytan är alla överens om att harmonisering är bra. Men när vi kom djupare in i 
enskilda frågor så visade sig tecken på motsättningar. Frågan vi ställer oss nu är om inte 
standardisering är fel sätt att gå för att uppnå harmonisering. Visst uppnås 
harmonisering av det legala snabbt, men vad händer i verkligheten? Följs verkligen 
reglerna, uppstår en faktisk harmonisering och om reglerna verkligen följs, till vilken 
kostnad sker detta? För att få svar på dessa frågor krävs att empirisk forskning följer 
upp ett införande.  
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7.3. Förslag till framtida forskning 
 
Om IAS 1, Presentation of financial statements införs ser vi flera intressanta 
forskningsområden. Ett är att studera hur företagen faktiskt reagerar på och tillämpar 
den nya rapporteringsstandarden. Ett annat forskningsområde är att undersöka om 
analytiker ändrar sitt arbetssätt på grund av den nya resultatrapporteringen.  En studie av 
hur volatiliteten i resultaten förändras med den nya rapporteringsstandarden och hur 
företagen försöker minska den skulle också vara intressant att utforska. 
 
Om den nya standarden inte blir införd anser vi att förhållandet mellan normgivning och 
praxis inom EU borde studeras. Vi tycker avslutningsvis att det vore intressant med en 
studie som kartlägger förhållandet mellan begreppen standardisering och harmonisering 
i ett redovisningsperspektiv. 
 
 

7.4. Tillförlitlighetsdiskussion 
 

7.4.1 Källkritik 
Våra primära källor valdes dels utifrån att de skrivit artiklar och böcker inom vårt 
problemområde, dels genom rekommendationer från sakkunniga. Vi har genom Internet 
sökt information om respondenterna för att se om de var lämpliga för studien. Detta 
förfarande innebar risk för att vi missade någon respondent som kunnat tillföra mer 
kunskap. 
 
De sekundära källor som vi använt oss av har varit böcker och artiklar från 
vetenskapliga tidningar. Detta ansåg vi ge viss garanti för deras tillförlitlighet eftersom 
det föreligger en noggrann granskning av vad som publiceras i dessa tidningar. Däremot 
fanns risk för att det på vissa områden har framkommit nyare forskning som vi inte har 
funnit. 
 

7.4.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas hur pålitligt det mätinstrument som använts under insamlingen 
av empirin var. Eftersom vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer var 
mätinstrumentet till stor del oss själva. De frågor som ställdes till våra respondenter var 
sammanställda i en intervjuguide med öppna frågor. Det gav djup i underökningen men 
innebar samtidigt större risk för att respondentens svar kunde variera med tiden eller 
beroende på vem som intervjuade dem. Ur reliabilitetssynpunkt såg vi i efterhand att det 
fanns frågor som skulle ha vunnit på att formuleras annorlunda. Respondenternas svar 
och den forskning som vi valt att använda i detta arbete har givetvis tolkats av oss. Det 
är därmed våra tolkningar som presenteras i uppsatsen. För att hålla oss så opartiska 
som möjligt har vi haft öppna diskussioner om objektivitet under arbetets gång. 
 

7.4.3 Validitet 
Validitet behandlar i vilken utsträckning det insamlade materialet mäter det teoretiska 
begrepp som avses att mäta. För att uppnå syftet valde vi en kvalitativ metod för den 
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empiriska studien. Vi valde frågor som speglade de teoretiska begreppen. Risken fanns 
att respondenterna tolkade frågorna på ett sätt som inte var avsett. Ett problem som 
uppstod under den empiriska insamlingen var att två respondenter ansåg att det vi 
menade med harmonisering enligt dem skulle benämnas standardisering. 
Vi löste detta genom att i teorin kartlägga och diskutera begreppen harmonisering och 
standardisering samt att i empiri- och analyskapitlet särskiljt dessa respondenters svar i 
frågor som direkt berörde harmonisering. Det finns dock en risk för att deras syn på 
problemet även påverkat andra frågor, något som vi med den kunskap vi har idag inte 
kunnat utläsa. 
 

7.4.4 Replikation 
Ett viktigt kriterium för all samhällsvetenskaplig forskning är replikation. Med detta 
avses möjligheten för en annan forskare att kunna upprepa en undersökning för att se 
om samma resultat kan uppnås (Bryman, 2001). För att en replikation ska vara praktiskt 
möjlig krävs det att forskaren tydligt och i detalj beskriver vilket tillvägagångssätt som 
denne använt sig av vid studien. För att möjliggöra replikation har vi varit noggranna 
med att under rubriken Insamling av primärdata beskriva alla de olika moment som 
ingått i vår studie. På grund av vår bristande erfarenhet inom forskningsområdet och 
kvalitativ metod finns risk för att vi missat att beskriva sådant som kan behövas för att 
upprepa vår studie. 
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Bilaga 1 
 

Frågeformulär 
 
 
Det övergripande problemet i vår magisteruppsats handlar om den internationella 
harmoniseringsprocess som pågår inom redovisningen. Vi vill med vår uppsats få en 
ögonblicksbild av denna process idag. 
 
Vårt syfte är att få kunskap och förståelse för vilka förutsättningar som finns för ett 
införande av en ny resultaträkning, Total Recognised Income and Expense, i Sverige.  
 
Ämnet är högaktuellt då ett sådant förslag från IASB finns ute på remiss. Konceptet 
med en resultatrapportering som ger information om orealiserade vinster och förluster 
finns redan i Storbritannien, Australien och USA. Vi har läst in oss på forskning som 
gjorts innan och efter införandet i USA och Storbritannien. Därför är vi intresserade av 
vilka inställningar och förutsättningar som svenska experter inom redovisning ser inför 
ett eventuellt införande i Sverige. Om Du vill vara anonym i Dina svar vänligen påtala 
det för oss. 
 
 

Harmonisering 
 
1) Vilken är Din inställning till internationell harmonisering av redovisning i stort? 

Kan Du motivera varför? 
 

2) Hur anser Du att harmoniseringsprocessen påverkas av den anglosaxiska och 
kontinentala redovisningstraditionen? 

 
3) Harmoniseringen av redovisning kan klassificeras på olika sätt. Weirich, Avey och 

Anderson definierar tre olika angreppssätt: ett universellt system, ett jämförbart 
system och en underordnad redovisning. Utifrån denna eller en liknande definition 
som Du är bekant med;  
a) Vilken nivå anser Du att harmoniseringen ligger på idag? Kan Du motivera 

varför? 
b) Vilken nivå ser Du som praktiskt rimlig att uppnå i framtiden? Varför anser Du 

det? 
 
4) Redovisningen i Sverige påverkas av många olika omvärldsfaktorer såsom politiska 

faktorer, ekonomiska förhållanden, kultur, det juridiska systemet och teknologisk 
utveckling.  
a) Vilka av dessa anser Du har betydelse för harmoniseringsprocessen? På vilket 

sätt? 
b) Finns det andra faktorer som Du anser har betydelse för 

harmoniseringsprocessen? På vilket sätt? 
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Resultatberäkning 
 
5) De två koncepten för resultatberäkning, �all-inclusive concept� och �current 

operating concept� har olika syn på vilka slags transaktioner som ska ingå i posten 
årets resultat. Vilket av koncepten anser Du ger den mest användbara informationen 
om företagets prestation och varför? 
 

 
Total recognised income and expense 

 
6) Vilken är Din allmänna inställning till att rapportera resultat enligt total recognised 

income and expense och varför? 
 

7) Vad anser Du om att införa en rapportering enligt total recognised income and 
expense i Sverige? Varför anser Du det? 

 
8) När IASB frågade det europeiska näringslivet om dess inställning till 

comprehensive income möttes de av ett stort motstånd. Vilka förklaringar kan Du se 
till detta ställningstagande? 

 
9) Om total recognised income and expense införs i Sverige, hur tycker Du att 

rapporteringen ska ske, som en extra rad i resultaträkningen, som en egen rapport 
eller på annat sätt? Varför? 
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Bilaga 2 
 

Kristina Artsberg 
Telefonintervju fredagen den 5 maj 2006 kl. 13.00-13.25. Intervjun finns inte inspelad. 

 
 
Kristina inleder intervjun med att säga att hon är osäker på begreppet total recognised 
income and expense, som vi använder i frågorna. Hon undrar om det går att jämföra 
med det amerikanska begreppet comprehensive income, vilket vi bekräftar. 
 
 
1) Vilken är Din inställning till internationell harmonisering av redovisning i 

stort? Kan Du motivera varför? 
 

Kristina säger att hon är själv ekonom och därför är för en internationell 
harmonisering. Tanken bakom denna åsikt är att en effektiv ekonomi ger en effektiv 
kapitalmarknad. En annan fördel är att harmoniseringen underlättar jämförelsen vid 
olika frågor. 

 
2) Hur anser Du att harmoniseringsprocessen påverkas av den anglosaxiska och 

kontinentala redovisningstraditionen? 
 

Den här frågan anser Kristina är ett påstående. Vi har redan svarat på den, säger hon. 
Då man talar om verkligt värde enligt den anglosaxiska traditionen lyckas inte detta 
genomdrivas eftersom länder med kontinental tradition sätter stopp. Redovisningen 
handlar om kompromisser.  

 
3) Harmoniseringen av redovisning kan klassificeras på olika sätt. Weirich, Avey 

och Anderson definierar tre olika angreppssätt: ett universellt system, ett 
jämförbart system och en underordnad redovisning. Utifrån denna eller en 
liknande definition som Du är bekant med;  
a) Vilken nivå anser Du att harmoniseringen ligger på idag? Kan Du motivera 

varför? 
 
Kristina säger att om vi menar internationell harmonisering med frågeställningen, är 
vi inte där. Vi har IFRS men det tillämpas olika i olika länder. Alltså råder ingen full 
harmonisering. 
 
b) Vilken nivå ser Du som praktiskt rimlig att uppnå i framtiden? Varför 

anser Du det? 
 
En full internationalisering är inte möjlig i en nära tid, enligt Kristina, men i ett 
längre tidsperspektiv � ja. Det förutsätter dock att mycket forskning genomförs 
först, som exempelvis om kultur. Subtila skillnader måste lyftas fram säger Kristina. 
Det är mycket som harmoniseras i världen. Tiden gör att vi fasas ihop och efter lång 
tid blir vi lika. Detta gäller även för redovisningen. Snart har nationalstaten spelat ut 
sin roll, säger Kristina skämtsamt som den skåning hon är.  
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4) Redovisningen i Sverige påverkas av många olika omvärldsfaktorer såsom 
politiska faktorer, ekonomiska förhållanden, kultur, det juridiska systemet och 
teknologisk utveckling.  
a) Vilka av dessa anser Du har betydelse för harmoniseringsprocessen? På 

vilket sätt? 
 
Den här frågan tycker Kristina är ett påstående. Det vi beskriver är en funktionell 
förklaring, vilket är en hypotes. Funktionella hypoteser anger vilken nytta en viss 
grupp har av en viss typ av information. Kristina tror inte på funktionella hypoteser. 
Hon tror mer på institutionella förklaringar, som innebär att man exempelvis ser på 
vem som har makten, man ser på olika strukturer och historiska traditioner. Som ett 
exempel säger hon att förändringar sker i omvärlden, intressen förändras men 
redovisningen står oförändrad. Hon ser redovisningen som en trögrörlig, 
trögflytande massa, en väldigt komplicerad blandning.  

 
Kristina berättar om när hon som ny revisorsassistent vid mitten av 1970-talet 
frågade den påskrivande revisorn varför man använder olika värderingsgrunder för 
AT och OT. Denne kunde inte besvara frågan. Längre fram i livet forskade hon på 
detta och kom fram till att det beror på att olika regler tas fram vid olika tidpunkter. 
Därför är redovisningen en blandning av olika infallsvinklar och tankesätt.  
 
b) Finns det andra faktorer som Du anser har betydelse för 

harmoniseringsprocessen? På vilket sätt? 
 
Redovisning är en aggregerad massa säger Kristina. Det finns aldrig ett heltäckande 
redovisningssystem med endast en infallsvinkel. Idag utgår man inom redovisningen 
från marknadslogik. En viktig internationell faktor idag är den juridiska 
professionen, säger Kristina. EU drivs av jurister. Trots att man utgår från 
marknadsanpassning har jurister idag stor makt. Jurister har stor makt på bekostnad 
av revisorer på grund av harmoniseringen.  

 
5) De två koncepten för resultatberäkning, �all-inclusive concept� och �current 

operating concept� har olika syn på vilka slags transaktioner som ska ingå i 
posten årets resultat. Vilket av koncepten anser Du ger den mest användbara 
informationen om företagets prestation och varför? 
 
Det beror på vad man ska använda den till. I den ekonomiska verkligheten föredrar 
hon ett all-inclusive koncept med marknadsekonomi. Hon anser det i egenskap av 
ekonom. Jurister ser det inte så tror Kristina, baserat på sin erfarenhet. 
 

6) Vilken är Din allmänna inställning till att rapportera resultat enligt total 
recognised income and expense och varför? 

 
Kristina ställer sig positiv. 

 
7) Vad anser Du om att införa en rapportering enligt total recognised income and 

expense i Sverige? Varför anser Du det? 
 

Om den är kopplad till beskattning så säger hon nej. Hon motiverar sin ståndpunkt 
med att en redovisning enligt all-inclusive redovisar en vinst utan att pengar har 
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genererats. Vid en skattekoppling innebär det att skatt tvingas utbetalas på vinster 
som är orealiserade. Företaget kanske inte har några pengar att betala skatten med. 

 
8) När IASB frågade det europeiska näringslivet om dess inställning till 

comprehensive income möttes de av ett stort motstånd. Vilka förklaringar kan 
Du se till detta ställningstagande? 

 
Här säger Kristina att hon inte vill gissa. Hon hänvisar till IASB:s hemsida eller att 
vi ska ta kontakt direkt med någon på IASB för att få reda på varför företagen stred 
mot förslaget tidigare. Hon säger att olika bolag i olika länder har olika orsaker till 
att säga nej.  

 
9) Om total recognised income and expense införs i Sverige, hur tycker Du att 

rapporteringen ska ske, som en extra rad i resultaträkningen, som en egen 
rapport eller på annat sätt? Varför? 

 
Kristina anser att total recognised income and expense ska särredovisas. Det viktiga 
är att visa vad som är real inkomst och vad som är orealiserad inkomst, säger hon. 
Hur detta redovisas anser Kristina vara av mindre vikt. 
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Bilaga 3 
 

Jan Engström 
Telefonintervju torsdagen den 4 maj 2006 kl. 13.15-13.45. Intervjun finns inte inspelad. 

 
 

Jan inleder intervjun med att han framför här sin personliga syn på hur styrelsens 
diskussioner går idag. Han poängterar att en styrelseledamots uppfattning inte kan sägas 
vara IASB:s styrelses uppfattning. Jan har varit ledamot av IASB:s styrelse i två år. 
 
1) Vilken är Din inställning till internationell harmonisering av redovisning i 

stort? Kan Du motivera varför? 
 

Jan säger att världen blir mer och mer en marknadsplats avseende exempelvis 
kapitalmarknaden, arbetsmarknaden och den politiska arenan. Jan förtydligar sin 
ståndpunkt genom att säga att beslutsfattande i ekonomiska frågor som grundar på 
olika informationsbaser ger tokiga beslut. Harmoniseringen skapar en jämförbar bas. 
Han gör en liknelse genom att berätta om varför klockorna i England 
synkroniserades. Det var när tågtrafiken kom igång i England som ett behov uppstod 
att klockan skulle vara lika mycket på alla orter samtidigt. Om klockorna inte 
synkroniserades skulle folk aldrig veta när tåget kom. Nu kunde engelsmännen med 
hjälp av ett enhetligt system istället skapa tidtabeller som tågen följde.  
 

2) Hur anser Du att harmoniseringsprocessen påverkas av den anglosaxiska och 
kontinentala redovisningstraditionen? 

 
Jan inleder med att han tycker att frågan är svår och ber oss utveckla vad vi menar 
med en kontinental redovisningstradition. Vi förklarar att vi avser den tradition som 
kommer från Tyskland, med försiktighetsprincipen som en betydelsefull princip. Jan 
förklarar att många talar om den kontinentala traditionen men att det är diffust 
begrepp. Han har inte hört någon som hittills kunnat ge begreppet en riktigt bra 
definition. Försiktighetsprincipen baseras på kriser och problemtider då en försiktig 
värdering är viktig för kreditgivning, fortsätter Jan. Men det ger ingen bra grund för 
att fatta ekonomiska beslut. Jan argumenterar vidare och säger att det är bättre att 
veta fakta och därefter bedöma risker än att fatta beslut på resultat som är baserade 
på försiktighet. Bankerna uppmanar företagen att visa sina sämsta siffror så de kan 
göra en försiktig värdering. Konsekvensen av detta är ett lägre resultat och därmed 
även lägre skatt. Jan avslutar med att harmoniseringsprocessen är mer anglosaxisk.  
 

3) Harmoniseringen av redovisning kan klassificeras på olika sätt. Weirich, Avey 
och Anderson definierar tre olika angreppssätt: ett universellt system, ett 
jämförbart system och en underordnad redovisning. Utifrån denna eller en 
liknande definition som Du är bekant med;  
a) Vilken nivå anser Du att harmoniseringen ligger på idag? Kan Du motivera 

varför? 
 
Jan förtydligar frågan och säger att harmoniseringen som vi talar om här berör 
publika bolag. I de publika bolagen ligger harmoniseringen på ett universellt system.  
Jan säger att vissa hävdar att redovisningen ska vara ett jämförbart system, vilket 
inte fungerar, eftersom följdfrågor från analytiker då kommer att uppstå hela tiden. 
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Angreppssättet är alltså ett universellt system. Vad gäller de icke noterade bolagen 
tror han att ett universellt system kommer uppstå på sikt men att det är mycket 
svårare. Europa, Ryssland, Australien, Nya Zeeland, Kina och länder i 
Latinamerika, länder i Asien och länder i Afrika följer mer eller mindre ett 
universellt system redan idag. Kanada, Mexico och Brasilien är länder som tar steg 
mot ett universellt system. USA och Japan däremot är trögare och har inte samma 
inriktning, utan vill vara lite egna.  

 
b) Vilken nivå ser Du som praktiskt rimlig att uppnå i framtiden? Varför 

anser Du det? 
 

Jan bedömer att USA om 2-3 år, eller inom 5 år, kommer att acceptera att icke-
amerikanska bolag rapporterar enligt ett universellt system. Men amerikanska bolag 
kommer fortfarande att dessutom följa egna nationella standarder. Inom 10-15 år 
tror Jan att det finns ett universellt system för alla publika bolag. Inom den här 
tidsperioden kommer även systemet för de icke-publika bolagen bli mer universellt, 
men inte innehålla samma hårda granskning. En liknande mall som används för de 
publika bolagen kommer att användas, men inte samma mall. 
 

4) Redovisningen i Sverige påverkas av många olika omvärldsfaktorer såsom 
politiska faktorer, ekonomiska förhållanden, kultur, det juridiska systemet och 
teknologisk utveckling.  
a) Vilka av dessa anser Du har betydelse för harmoniseringsprocessen? På 

vilket sätt? 
 
Ekonomiska förhållanden är den viktigaste omvärldsfaktorn enligt Jan eftersom de 
ekonomiska besluten blir allt mer globala. Han exemplifierar med att Fritidsresors 
marknadsvärde i Sverige sjönk under tsunamikatastrofen i Thailand. 

 
Jan ser även kultur som en viktig omvärldsfaktor. Länder som Japan och USA har 
en kultur där de ser sig själva som stora och starka, självständiga och att de därmed 
inte behöver bry sig om andra. Andra länder, som Sverige, är ett litet land som har 
en kultur av att göra som man blir tillsagd. När ett beslut fattas så följs detta och 
man försöker se till det positiva. Ytterligare andra länder kan ställa sig emot fattade 
beslut och proklamera att man inte tänker följa det. 

 
Juridiska omvärldsfaktorer är viktiga för redovisningen eftersom 
skattelagstiftningen och externredovisningen kopplas samman, vilket ofta leder till 
stora hinder. Jan berättade om ett besök i Brasilien där IASB presenterade sitt 
arbete. De brasilianska värdarna förklarade då att i Brasilien måste myndigheterna 
skilja skatt från redovisning. 

 
Politiska omvärldsfaktorer ser Jan ha liten påverkan på redovisningen. Han menar 
att politiker inser att det är ekonomiska faktorer som skapar välstånd. Detta kallas 
inom IASB för att det finns små politiska störmoment. Däremot politik som utövas 
av icke-politiker, som Redovisningsrådets roll i Sverige, kan påverka. Jan 
poängterar att det är skillnad att prata politik med en politiker och att prata politik 
med en icke-politiker. 
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Teknologisk utveckling ser Jan som en viktig påverkansfaktor på redovisningen. 
Han exemplifierar med en ny teknologi, XBLR, som har börjat användas idag och 
som underlättar översättningen och kodningen av stora data. Jan kommer direkt från 
ett möte med centralbankschefer i europeiska länder. De belgiska representanterna 
berättade där att 288 000 bolag rapporterade årsredovisningar och statistik som de 
hade att koda varje år. XBLR är ett system för att koda alla finansiella element på 
samma sätt. Det gör att om du vill jämföra försäljningsintäkter i ett Kinesiskt bolag 
med ett bolag i USA så kan systemet ta hem siffrorna och ge dig rapporterna på 
svenska genom att allt är kodat på samma sätt. Detta menar Jan lägger press på 
harmoniseringsprocessen eftersom att för att göra siffrorna helt jämförbara krävs att 
de baseras på samma redovisningsprinciper. Finansinspektionen i USA, SEC samt 
centralbanker i Europa trycker på utvecklingen av detta system. I dag sker kodning 
av all finansiella element, men inte med samma kodning världen över.  
 

5) De två koncepten för resultatberäkning, �all-inclusive concept� och �current 
operating concept� har olika syn på vilka slags transaktioner som ska ingå i 
posten årets resultat. Vilket av koncepten anser Du ger den mest användbara 
informationen om företagets prestation och varför? 

 
Jan har svårt att säga vilket koncept som är bäst. Det ena blir inte bra utan det andra. 
Det är viktigt att först se till helheten och sedan bryta ner den. Balansräkningen 
tillsammans med transaktioner ger resultaträkningen och kassaflödesanalysen. Jan 
anser att de olika koncepten föredras beroende på vilken situation man befinner sig i 
och vilken typ av affärer man gör. Som exempel berättar Jan om en vän som driver 
det lilla företaget som äger en fastighet. Detta företag kan i dag inte visa den 
värdeförändring som skett av fastigheten för aktieägarna. Vid ett all-inclusive 
koncept skulle en sådan värdeförändring däremot redovisas i resultaträkningen, 
vilket är positivt för vännens företag. Däremot är det en annan sak för Volvo som 
har strategiska verkstäder utplacerade på olika håll i världen. Där innebär att en 
värdeförändring för en verkstad inte är någon vinst eftersom att Volvo måste ha en 
verkstad på orten. Säljer Volvo verkstaden på orten är de tvingade att införskaffa en 
ny till marknadsvärde, vilket gör att ingen vinst uppstår. Jan menar att vilket 
koncept som föredras beror på vilken strategi företaget har och vilken situation 
företaget är i. Jan anser avslutningsvis att man ska utgå från ett all-inclusive koncept 
och därifrån arbeta vidare. 
 

6) Vilken är Din allmänna inställning till att rapportera resultat enligt total 
recognised income and expense och varför? 

 
En majoritet av IASB:s styrelse är positiva till att rapportera resultat enligt total 
recognised income and expense, det vill säga New income inklusive fem poster ger 
total recognised income and expense. Vid ett införande av total recognised income 
and expense måste normgivarna vara tydligt konservativa i genomförandet, enligt 
Jan. Jan säger att många analytiker vill ha total recognised income and expense 
infört, men vill samtidigt inte släppa resultatbegrepp som Price/Earning. Därför 
väljer IASB att ge företagen två alternativ i sin presentation av total recognised 
income and expense, om förslaget går igenom. Jan tror på att först ge företagen två 
olika möjligheter till att rapportera total recognised income and expense, för att på 
sikt få en resultaträkning med slutraden total recognised income and expense.  
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Jan ser de ingående elementen i resultatet som felet/problemet och inte hur man 
väljer att rapportera resultatet.  
 
 

7) Vad anser Du om att införa en rapportering enligt total recognised income and 
expense i Sverige? Varför anser Du det?  
 
Jan vill som ledamot i IASB: styrelse inte besvara frågan. 

 
8) När IASB frågade det europeiska näringslivet om dess inställning till 

comprehensive income möttes de av ett stort motstånd. Vilka förklaringar kan 
Du se till detta ställningstagande? 
 
Jan säger att Net income är en stark kommunikationsbas. Den sista raden räknas och 
i många organisationer används den som motivation för att uppnå mål. Resultat 
enligt total recognised income and expense minskar kopplingen mellan prestation 
och resultat. 

 
9) Om total recognised income and expense införs i Sverige, hur tycker Du att 

rapporteringen ska ske, som en extra rad i resultaträkningen, som en egen 
rapport eller på annat sätt? Varför? 

 
Jan vill som ledamot i IASB:s styrelse inte besvara frågan. 

 
Vi avslutade med en spontan, öppen fråga: 
�Vad tror du om möjligheterna att få igenom IASB:s nuvarande förslag?� 
 
Jan berättade att i april 2005 hade IASB och FASB ett gemensamt möte, där en 
omröstning visade att 6 av 7 FASB:s ledamöter röstade för att införa en resultaträkning 
där allt inkluderades. Den 7:e ville gå ytterligare ett steg. I IASB:s styrelse var 13 av 14 
för samma sak och en var emot. Jan säger att detta med utformningen av rapporteringen 
är en svår fråga och poängterar flera gånger att normgivarna gör stora eftergifter som 
går näringslivet till mötes när de ger två alternativa rapporteringsmetoder. En majoritet 
av IASB:s och FASB:s styrelser vill inte ha två alternativa rapporteringsmetoder. Jan 
avslutar med att berätta att i fas 2 som är mer övergripande, kommer frågan om 
resultatrapportering tas upp igen. 
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Bilaga 4 
 

Jan-Erik Gröjer 
Telefonintervju tisdagen den 9 maj 2006 kl. 15.45-16.00. Intervjun finns inspelad. 

 
 
1) Vilken är Din inställning till internationell harmonisering av redovisning i 

stort? Kan Du motivera varför? 
 
Jan-Erik är tveksam till frågan eftersom han anser att det i grunden inte längre 
handlar om harmonisering. Det handlar om standardisering. Han anser att det är 
viktigt att skilja mellan harmonisering och standardisering. Harmonisering anser han 
är att harmonisera olika länders lagstiftningar, göra dem likartade. I och med IASB 
och IAS/IFRS så har det blivit standardisering i stället.  
 
Jan-Erik anser att standardisering i stort har klara fördelar. Det är poängen med 
standardiseringen, att man tar bort alla små problem. Nackdelar finns det förstås 
också, men det är en annan historia. Standardiseringen är framförallt bra för 
analytikerna som då kan veta att redovisningen hanteras på samma sätt i olika 
länder. Det är även bra för koncerner att veta. Det är tacksamt att ha en standard 
oavsett var koncernkontoret råkar ligga om man har bolag i flera länder och ska 
rapportera. Det gäller ju koncernredovisningen framförallt, det vi talar om nu, inte 
den juridiska personen där respektive nations reglering gäller.  

 
2) Hur anser Du att harmoniseringsprocessen påverkas av den anglosaxiska och 

kontinentala redovisningstraditionen? 
 
Jan-Erik anser att frågan är svår att besvara. Men alla verkar överens om att det 
måste ske en standardisering, och det har ju redan skett. Innehållet i de olika 
standarderna kan påverkas av olika. Vi känner till olika politiska turer kring IAS 39 
och fransmännens protester emot detta. Eftersom engelska är grundspråket i 
processen så får man utgå från att den anglosaxiska traditionen har större inflytande 
över processen, detta beroende på den språkliga utgångspunkten.  

 
3) Harmoniseringen av redovisning kan klassificeras på olika sätt. Weirich, Avey 

och Anderson definierar tre olika angreppssätt: ett universellt system, ett 
jämförbart system och en underordnad redovisning. Utifrån denna eller en 
liknande definition som Du är bekant med;  
a) Vilken nivå anser Du att harmoniseringen ligger på idag? Kan Du motivera 

varför? 
 
Jan-Erik tolkar det som att ett universellt system är standardisering, ett jämförande 
system är harmonisering och underordnad redovisning är någon slags översättning. 
Vi ligger på standardisering idag, ett universellt system, även om det råkar vara två 
kämpande parter. De företag som inte följer IASB eller FASB är en väldigt 
ointressant del av världen som har att anpassa sig eller inte vara lika attraktiva på 
den internationella kapitalmarknaden.  
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b) Vilken nivå ser Du som praktiskt rimlig att uppnå i framtiden? Varför 
anser Du det? 

 
Det som diskuteras är om det ska vara en standard eller två. Just nu är det den 
amerikanska och den internationella. Nu försöker de två harmonisera lite grann med 
varandra. Jan-Erik anser att det är bra att det finns två standarder så att det blir 
någon slags konkurrens. Systemet med två olika standarder kommer att bestå, men 
de kommer att bli mer och mer lika varandra. Men det är två etablerade 
organisationer som inte kommer vilja att slå ihop sig på kort sikt. Det är möjligt att 
de slår ihop sig på lång sikt, under förutsättning att USA inte är lika dominant i 
världspolitiken.  

 
4) Redovisningen i Sverige påverkas av många olika omvärldsfaktorer såsom 

politiska faktorer, ekonomiska förhållanden, kultur, det juridiska systemet och 
teknologisk utveckling.  
a) Vilka av dessa anser Du har betydelse för harmoniseringsprocessen? På 

vilket sätt?  
 
Jan-Erik ser att alla faktorer har betydelse. Han säger att man idag är rädd för att 
redovisningen ska bli mer juridik än ekonomi och därför att det juridiska systemet 
har ett starkare inflytande. 

 
b) Finns det andra faktorer som Du anser har betydelse för 

harmoniseringsprocessen? På vilket sätt? 
  
Jan-Erik anser att de centrala faktorerna tas upp i frågan.  

 
5) De två koncepten för resultatberäkning, �all-inclusive concept� och �current 

operating concept� har olika syn på vilka slags transaktioner som ska ingå i 
posten årets resultat. Vilket av koncepten anser Du ger den mest användbara 
informationen om företagets prestation och varför? 

 
Detta är två skilda resultatbegrepp som innehåller lite olika saker. Jan-Erik tycker 
inte att det är bra att ställa dessa två resultatbegrepp emot varandra eftersom de ger 
kompletterande information. All-inclusive är så att säga på bottom line, det som har 
inträffat. Current operating handlar mer om någon slags uthållig vinstidé, och det 
vill man också gärna få information om. Om företagen lyckas minimera skatterna 
vartenda år så är de duktiga på det och då ingår även det i bedömningen av 
företagets effektivitet. Han vill inte säga att det ena är viktigare än det andra. Han 
vill absolut inte mista all-inclusive concept eftersom det är totalen av vad företaget 
har åstadkommit. Current operating är snarare en delanalys. 
 

6) Vilken är Din allmänna inställning till att rapportera resultat enligt total 
recognised income and expense och varför? 
 
Jan-Erik är inte helt införstådd i begreppet. Vi förklarar att det är jämförbart med 
comprehensive income. Jan-Erik hänvisar sitt svar till fråga 5, han anser det som 
väldigt viktigt att rapportera detta. 
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7) Vad anser Du om att införa en rapportering enligt total recognised income and 
expense i Sverige? Varför anser Du det? 
 
Han påpekar att vi i Sverige inte har något val om IASB beslutar att införa detta. Det 
är rimligt med ett bottom line resultat. 

 
8) När IASB frågade det europeiska näringslivet om dess inställning till 

comprehensive income möttes de av ett stort motstånd. Vilka förklaringar kan 
Du se till detta ställningstagande? 

 
Jan-Erik tror att det beror på att företagen känner att de inte kan påverka 
totalresultatet lika mycket som det operativa resultatet. De känner att de vill bli 
bedömda efter det operativa resultatet som de kan påverka och inte efter ett windfall 
gaines and losses. 
 

 
9) Om total recognised income and expense införs i Sverige, hur tycker Du att 

rapporteringen ska ske, som en extra rad i resultaträkningen, som en egen 
rapport eller på annat sätt? Varför? 

 
Jan-Erik ställer sig frågande till frågan och vi förklarar de alternativ som finns i 
IASB:s förslag. Han menar att det blir för komplicerat med flera rapporter och att 
det räcker med en rapport. 
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Bilaga 5 
 

Sigvard Heurlin 
Telefonintervju tisdagen den 9 maj 2006 kl. 15.15-15.45. Intervjun finns inspelad. 

 
 
Sigvard inleder med att påtala att han inte är säker på att han håller med om att det pågår 
en harmoniseringsprocess. Han föredrar att tala i termer av standardisering. Han vill 
också påpeka att vad gäller koncernredovisningar för noterade bolag i Europa anser han 
att det är rätt ointressant vilka förutsättningar som finns för ett införande av en ny 
standard eftersom de beslut som fattas av IASB och EU blir av oavsett vilka 
förutsättningar som finns. Sigvard säger att det redan idag finns information om 
orealiserade vinster i företagens ekonomiska rapporter. 
 
1) Vilken är Din inställning till internationell harmonisering av redovisning i 

stort? Kan Du motivera varför? 
 

Till den del man talar om företag som rör sig på en marknad som blir allt mindre 
nationell och allt mer internationell, är det enligt Sigvard ungefär detsamma som att 
ställa frågan: tycker du att det är bra att man har ett gemensamt språk när man talar 
på den globala marknaden? Eller tycker du att olika språk främjar förståelse och 
ökar användandet för användarna? Då är Sigvards svar att det är givet att det är bra 
att sträva mot ett gemensamt språk. Detta är hans allmänna inställning till extern 
redovisning i stort, i vart fall för internationellt verksamma företag.  

 
2) Hur anser Du att harmoniseringsprocessen påverkas av den anglosaxiska och 

kontinentala redovisningstraditionen? 
 

Sigvard ser frågan som ställd utifrån ett europeiskt perspektiv. Den aktivitet som 
pågår idag är global och då är det troligast bara européer som ser det självklart att 
ställa den kontinentala traditionen mot den anglosaxiska. I bortre Asien skulle man 
ställa någon annan tradition mot den anglosaxiska. Det är ganska lätt att konstatera 
att i de delar av världen där man har haft en väl utvecklad aktiemarknad, länge 
arbetat med standarder och haft en profession som har utvecklat och intresserat sig 
för bakomliggande problem i standarder är de som får stort inflytande i hur arbetet 
inom till exempel IASB bedrivs. 

 
Det är också enkelt att säga att de delar av världen som har de stora 
aktiemarknaderna, alltså USA som svarar för ungefär hälften av världens samlade 
kapital på kapitalmarkanden, får ett stort inflytande. Han anser att det helt riktigt har 
påverkat de länderna ganska mycket. Om de länderna sedan låter sig sammanfattas i 
någon slags anglosaxisk tradition eller inte kan diskuteras. Man skulle då med 
anglosaxisk mena en gruppering som inkluderar så väl Storbritannien som USA. 
Men det är ju betydande skillnader i många avseenden mellan USA och 
Storbritannien, bland annat underliggande synsätt, begrepp och vad redovisningen 
ska syfta till och så vidare. Sigvard är tveksam till att sätta etiketter eftersom de 
oftast visar sig inte hålla. Även vad som menas med den kontinentala 
redovisningstraditionen anser han osäkert och undrar om det inte är så att det är den 
tradition som kommer enbart från Tyskland.  
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För på den europeiska kontinenten finns det betydande skillnader mellan olika 
länders hittillsvarande lag där sådan finns, redovisningspraxis, traditioner och 
synsätt. 

 
3) Harmoniseringen av redovisning kan klassificeras på olika sätt. Weirich, Avey 

och Anderson definierar tre olika angreppssätt: ett universellt system, ett 
jämförbart system och en underordnad redovisning. Utifrån denna eller en 
liknande definition som Du är bekant med;  
a) Vilken nivå anser Du att harmoniseringen ligger på idag? Kan Du motivera 

varför? 
 
Sigvard anser att man strävar mot ett universellt system. Om vi idag har nått dit kan 
man vara tveksam till. För varje dag som går kommer vi allt närmare denna nivå. 
Man har inte ett angreppssätt som syftar till ett jämförande system, på det sätt som 
man förr i tiden talade i Europa. Då diskuterades om man skulle ha mutual 
recognition av det ena och det andra, alltså ha tilläggsupplysningar för att klara ut 
eventuella skillnader. Motiven till att han anser att strävan går mot ett universellt 
system är att han ser tre saker hända nu. För det första att IAS/IFRS har en spridning 
över världen som är rätt betydande. För det andra att det sedan viss tid pågår ett 
samarbete mellan IASB och FASB för både short term och long term convergence. 
För det tredje att det finns ganska moderna uppgörelser mellan IASB och 
normgivare i Japan och Kina som syftar till convergence. Convergence i sin 
slutpunkt, om den någonsin uppnås liknar ganska mycket det universella systemet. 
  
b) Vilken nivå ser Du som praktiskt rimlig att uppnå i framtiden? Varför 

anser Du det? 
 
Sigvard anser att det är rimligt att uppnå den universella nivån för företag som har 
sina aktier noterade på mer än en marknad, som engagerar sig i gränsöverskridande 
transaktioner och därför ser att fördelarna med ett gemensamt språk väger upp de 
många problem som finns. Men det är svårt att säga på hur lång sikt, han tror inte att 
det kommer att gå fort. Just nu ser det mer ut som en utveckling mot två universella 
system, ett som är IASB-drivet och ett som innebär att FASB finns kvar och 
producerar nationella standarder för den nordamerikanska marknaden. Det finns 
inga tydliga tecken som visar på en ambition att uppnå en sammanslagning av 
FASB och IASB. Även om de idag arbetar gemensamt i ett antal projekt och har 
gemensamma projektgrupper så är det en stor sak för USA, med den tradition som 
finns, att i olika hänseenden inordna sig i ett internationellt skeende, där man inte 
har ett starkt avgörande amerikanskt inflytande. Det ser vi även inom andra områden 
så som utrikespolitik. Ur ett mer praktisk perspektiv kan ett system som har ett 
gemensamt språk, eller möjligen två språk som är så lika varandra att det inte krävs 
reconciliation för att notera icke amerikanska aktier i USA bli verklighet. Det finns 
vissa tidsgränser uppsatta som anger att om man följer nuvarande plan kan det bli 
verklighet från 2009 eller 2010. Om man optimistiskt tänker sig att 
samordningssträvan mellan IASB och normgivarna i Japan och Kina blir 
framgångsrika ungefär under samma period, då kan man säga att om 4-5 år har man 
kommit en bra bit på väg mot ett universellt system. Det kan dock vara lite 
optimistiskt, det brukar komma en del bakslag på vägen.     
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4) Redovisningen i Sverige påverkas av många olika omvärldsfaktorer såsom 
politiska faktorer, ekonomiska förhållanden, kultur, det juridiska systemet och 
teknologisk utveckling.  
a) Vilka av dessa anser Du har betydelse för harmoniseringsprocessen? På 

vilket sätt? 
 
Sigvard ser på ett sätt att de omvärldsfaktorer som vi har eller inte har i Sverige, inte 
spelar någon roll för det blir på ett visst sätt ändå till följd av beslut inom EU. Men 
det finns rent generellt svårigheter för vilket land som helst, inte bara för Sverige. 
Man kan gå till vilken lärobok som helst och finna de kulturella faktorer som finns. 
En uppenbar svårighet som har en negativ effekt på harmonisering är att människor 
tänker annorlunda för att det finns skillnader i utbildning, människors miljö, samspel 
mellan olika lagar och institutionella förhållanden. Man har också skillnader i hur 
man beter sig i affärsvärlden, hur avtal ser ut, vilka som utifrån organisationens 
uppbyggnad beslutar i olika frågor. Vilket naturligtvis kan vara en hämmande faktor 
i olika sammanhang.  
 
En annan faktor som han anser vara mycket viktig är skillnader i finansiella 
marknader och därmed skillnader i hur man ser på syftet med den externa 
redovisningen. Kommer man från ett land med en välutvecklad aktiemarknad har 
man större förståelse för att det krävs extern redovisning som syftar till att 
tillfredsställa alla de krav som aktörerna på den finansiella marknaden kan ha. 
Denna förståelse har man i många länder idag. Men kommer man från ett land med 
ett stort institutionellt ägande och en underutvecklad aktiemarknad, så som Tyskland 
har varit fram till modern tid, då har man i grunden ett annat syfte med 
externredovisningen. Och de informationsbehov som redovisningen normalt ska 
tillgodose kan betydelsefulla aktörer så som institutionella investerare komma åt på 
annat sätt. Mot denna bakgrund närmar man sig problemet på ett annat sätt, man 
tänker i andra banor och ser andra behov.  

  
b) Finns det andra faktorer som Du anser har betydelse för 

harmoniseringsprocessen? På vilket sätt? 
 
Sigvard ser inga andra viktiga faktorer. 
 

5) De två koncepten för resultatberäkning, �all-inclusive concept� och �current 
operating concept� har olika syn på vilka slags transaktioner som ska ingå i 
posten årets resultat. Vilket av koncepten anser Du ger den mest användbara 
informationen om företagets prestation och varför? 

 
Sigvard är osäker på vad som menas med begreppet företagets prestation. Om man 
utgår från IASB:s framework så är prestation detsamma som förändringen av 
nettotillgångar medan man i dagligt tal ofta menar ett slags mått på hur väl företaget 
har gjort ifrån sig. Vi förklarar att vi i denna frågar menar den senare av Sigvards 
definitioner. Sigvard säger att i begreppet current operating påstår man att vissa 
saker tillhör operating profit och andra saker gör det inte.  De som inte gör det 
lägger man ibland längre ner i en konventionell resultaträkning eller utanför 
resultaträkningen mot eget kapital. Allt detta är för Sigvard konventioner, tyckanden 
och påståenden. Det är inget som har sin grund i någon principiellt sammanhållen 
syn för vad som ska läggas på det ena eller andra stället.  
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Om man tror att en resultaträkning ska ge uttryck för sådant som är realiserat och 
lägga undan sådant som är orealiserat så skulle det möjligtvis kunna vara vettigt. 
Men då uppstår frågan: vad är realiserat? Har man den syn som Sigvard har, tror 
man mer på all-inclusive concept eftersom det andra inte representerar så mycket 
mer än konventionellt tänkande.  

 
6) Vilken är Din allmänna inställning till att rapportera resultat enligt total 

recognised income and expense och varför? 
 

Sigvard är av uppfattningen att det inte finns särskilt mycket god tanke bakom en 
konventionell resultaträkning så detta är därför ett intressant område att arbeta med. 
Det är intressant och meningsfullt att pröva sig fram på nya vägar för att hitta något 
mer sammanhållet än den nuvarande resultaträkningen som är uttryck för 
konventioner, vanor och beteenden. I bland är det politiska kompromisser som har 
skapat den resultaträkning vi har idag. Sigvard ställer frågan varför orealiserade 
värdeförändringar avseende vissa finansiella transaktioner idag förs mot eget kapital 
för att ligga och vänta där till dess att underliggande transaktion genomförs? Svaret 
enligt honom ligger i att folk inte har velat ha den volatilitet som en redovisning 
direkt mot resultaträkningen skulle innebära. Detta har på politiska vägar i USA 
lagts till grund för till exempel SFAS 52. IASC tog till sig samma tankegång i IAS 
21 på sin tid. Men vad är det underliggande tänket, varför ska det vara så? Vilka 
specifika faktorer leder till att den här posten ska gå direkt mot eget kapital och inte 
som god teori säger: allting av intäkter och kostnader ska gå till resultaträkningen, 
kvaliteten på det grundläggande tänket är inte särskilt överväldigande, anser 
Sigvard.  
 

7) Vad anser Du om att införa en rapportering enligt total recognised income and 
expense i Sverige? Varför anser Du det? 

 
Det beror på hur det kommer att bli och vilken typ av företag man talar om. Men om 
det blir en internationell standard som skrivs på ett meningsfullt och vettigt sätt, 
anser han att i förlängningen borde alla företag följa den. 

 
8) När IASB frågade det europeiska näringslivet om dess inställning till 

comprehensive income möttes de av ett stort motstånd. Vilka förklaringar kan 
Du se till detta ställningstagande? 

 
Sigvard tror att det beror på att många människor är konservativa. Många har en 
annan uppfattning än den han har om resultaträkningen. Många säger att de vet 
mycket väl vad en resultaträkning innebär och använder många goda måltal 
baserade på en konventionell resultaträkning som anses ge väldigt meningsfull 
information för dem. De menar att det inte finns någon anledning att ändra på något 
som inte innebär några problem. Det har alltså att göra med den bakomliggande 
synen på dessa frågor.   
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9) Om total recognised income and expense införs i Sverige, hur tycker Du att 
rapporteringen ska ske, som en extra rad i resultaträkningen, som en egen 
rapport eller på annat sätt? Varför? 

 
Sigvard är osäker på vad vi menar med frågan och vi förklarar att frågan baseras på 
det förslag som IASB har idag. Han föredrar en rapport hellre än två och tror att den 
på kort sikt kommer att innehålla en rad för net income. Men han är inte säker på att 
den raden är särskilt meningsfull, vilket Sigvard tidigare påtalat. Normgivningen 
måste ju ske i samspel med dem som är berörda och de som är intressenter. Om det 
finns ett stort motstånd bland dessa så är världen inte mogen att ta ett steg i en 
riktning som många uppfattar som alltför radikal och som inte ger meningsfull 
information. Det är lite grann en fråga om var man befinner sig på skalan av 
uppskattning av det som finns jämfört med insikt om nackdelarna av det som finns 
och behovet av att se något annat och bättre. Här finns många uppfattningar  
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Bilaga 6 
 

Henrik Nilsson 
Telefonintervju måndagen den 8 maj 2006 kl. 10.45-11.15. Intervjun finns inspelad. 

 
 
1) Vilken är Din inställning till internationell harmonisering av redovisning i 

stort? Kan Du motivera varför? 
 

Henrik är positiv. Eftersom han forskar inom analysering av redovisning så ser han 
hur harmonisering underlättar jämförelser mellan företag. Mycket har förbättrats 
jämfört med tidigare svensk redovisning. Han säger att många delar i IAS/IFRS är 
bra, t.ex. att vi inte längre har avskrivning på goodwill, utan att vi har impairment 
test istället. Ett högre pris betalas vid ett företagsförvärv därför att man tror att det 
finns ett mervärde, att sedan slaviskt skriva av det följer inte rim och reson, tycker 
Henrik.  
 
IAS/IFRS är mer balansräkningsfokuserat, så tillvida att man försöker få med fler 
marknadsvärden i balansräkningen. Det är en stor förändring jämfört med tidigare 
då svensk redovisning har varit ganska konservativ, med försiktighetsprincipen och 
historic cost accounting som allenarådande. Man har inte fått ta upp några 
orealiserade tillgångar överhuvudtaget. Han tycker att förändringarna är bra men de 
får ju självklart konsekvenser för vinsten. 
 

2) Hur anser Du att harmoniseringsprocessen påverkas av den anglosaxiska och 
kontinentala redovisningstraditionen? 

 
Henrik ser den anglosaxiska traditionen som är pådrivande inom 
harmoniseringsarbetet. Det nära samarbetet mellan IASB och FASB och eftersom 
USA är ett så viktigt land tror han att de har en stor påverkan på huruvida den 
internationella harmoniseringen ska bli framgångsrikt. Det krävs att USA är med på 
tåget. Henrik tror att USA förr eller senare kommer anamma IFRS/IAS, det kan 
dock ta lång tid eftersom redovisningen är mer regelstyrd i USA, kanske inom 10 år. 
Redan idag tillämpar anglosaxiska länder som England, Kanada och Australien 
IFRS/IAS. Det innebär att det blir mer fokus på true and fair view och det ser vi 
med fokuset på balansräkningen. Henrik ser även ökat fokus på economic profit, ett 
rent teoretiskt begrepp, som handlar om mätperspektivet på redovisningar. Vinsten 
är egentligen förändringen i marknadsvärde. Om alla tillgångar värderas till 
marknadsvärde så är förändringarna i värde på tillgångarna det samma som vinsten. 
Detta synsätt gör resultaträkningen obsolet. Problemet i praktiken är att vi inte kan 
värdera alla tillgångar till marknadsvärde som exempelvis immateriella tillgångar. 
För vissa tillgångar finns inte heller någon andrahandsmarknad och då finns inget 
marknadsvärde. Henrik anser att det ökade fokuset på balansräkningen är ett steg 
mot economic profit.   
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3) Harmoniseringen av redovisning kan klassificeras på olika sätt. Weirich, Avey 
och Anderson definierar tre olika angreppssätt: ett universellt system, ett 
jämförbart system och en underordnad redovisning. Utifrån denna eller en 
liknande definition som Du är bekant med;  
a) Vilken nivå anser Du att harmoniseringen ligger på idag? Kan Du motivera 

varför? 
 
Henrik har inte hört begreppen tidigare. Han svarar att det beror på hur man ser det, 
på ett sätt har vi kommit till nivå två, ett universellt system har vi inte. Men vi får 
inte glömma bort att IFRS/IAS endast gäller för börsnoterade koncerner, det finns ju 
så mycket mer, som alla små privata bolag som följer de inhemska reglerna. 
Anledningen till att vi inte nått ett universellt system är skillnader i sambandet 
mellan redovisning och beskattning. I Sverige är avdragen i externa redovisningen 
ungefär desamma som de i den fiskala redovisningen. Vinst före skatt i 
resultaträkningen är det som ligger till grund för beskattningen i Sverige, detta är 
inte nödvändigtvis fallet i USA. I anglosaxiska länder finns inte den starka 
kopplingen mellan redovisning och beskattning. För att uppnå ett universellt system 
så krävs det att man kommer tillrätta med just den delen. Vilket troligen innebär att 
Sverige och andra länder får anpassa sig till det anglosaxiska sättet. Henrik avslutar 
med att säga att för stora börsnoterade koncerner har vi ett jämförande system men 
inte för små företag.  
 
b) Vilken nivå ser Du som praktiskt rimlig att uppnå i framtiden? Varför 

anser Du det? 
 

Det borde gå mot en ytterligare harmonisering. Men samtidigt är de regler som 
gäller för koncerner alldeles för svåra att tillämpa för små privata företag. För 
onoterade bolag är det svårt att harmonisera. Då måste skattelagstiftningen 
harmoniseras till att börja med. För de mindre företagen tror han även att andra 
faktorer som kultur kommer att påverka. Länder i Nordeuropa är ganska 
byråkratiska och IAS kräver god dokumentation för att få aktivera till exempel 
projekt. Detta fungerar för stora företag med goda resurser, men kan vara svårt för 
mindre bolag. Henrik tycker att ett universellt system är eftersträvsamt men han tror 
att det kan vara svårt just på grund av skatteproblematiken. 

 
4) Redovisningen i Sverige påverkas av många olika omvärldsfaktorer såsom 

politiska faktorer, ekonomiska förhållanden, kultur, det juridiska systemet och 
teknologisk utveckling.  
a) Vilka av dessa anser Du har betydelse för harmoniseringsprocessen? På 

vilket sätt? 
 
Henrik ser det juridiska systemet som det viktigaste, det måste harmoniseras. Även 
teknologisk utveckling driver på. Exempel på detta är IAS 38 som anger att man 
skall aktivera utvecklingskostnader givet att ett antal kriterier är uppfyllda. Detta gör 
att vi får mer och mer immateriella tillgångar i företagen. För att mäta värdet på 
något sätt måste dessa tas under beaktande. Även ekonomiska förhållanden som 
hyperinflation påverkar redovisningen, värderedovisning. Viktigast anser Henrik att 
det juridiska systemet och därefter teknologi är. Kultur skulle han rangordna som 
sist vad gäller stora företag. Däremot för små företag anser han kultur vara en viktig 
faktor.  
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b) Finns det andra faktorer som Du anser har betydelse för 

harmoniseringsprocessen? På vilket sätt? 
 

Henrik anser att ett framgångsrikt samarbete mellan normgivarna IASB och FASB 
är en viktig faktor för redovisningens utveckling. Han har nyss varit på European 
Accounting Associations årliga konferens. Där talade man mycket om samarbetet 
mellan IASB och FASB, att det har fungerat mycket bra, och det är ju en 
förutsättning. Om USA i framtiden kommer att anamma IASB:s regelverk, det har 
att göra med om de kan få sin vilja igenom på viktiga punkter. USA är den 
viktigaste ekonomin än så länge. Kina kanske kommer att vara den viktigaste 
ekonomin i framtiden och Kina är redan nu på väg att anamma IAS/IFRS. 

 
5) De två koncepten för resultatberäkning, �all-inclusive concept� och �current 

operating concept� har olika syn på vilka slags transaktioner som ska ingå i 
posten årets resultat. Vilket av koncepten anser Du ger den mest användbara 
informationen om företagets prestation och varför? 

 
Henrik anser att all-inclusive konceptet innebär att volatiliteten i vinsten blir högre. 
Abnormal earnings, residualvinstmodellen, säger att det bokförda värdet på det egna 
kapitalet plus nuvärdet av residualvinsterna är värdet på det egna kapitlet. Modellen 
kan härledas från utdelningsbaserad modell, det är teoretiskt konsistent med en 
utdelningsbaserad modell. Detta innebär att kongruensprincipen måste vara 
uppfylld, det vill säga att alla förändringar av det egna kapitalet måste föras via 
resultaträkningen.  
 
Henrik anser att det beror på vad man ska använda vinsten till. Ska man använda 
vinsten för ett års prestationsbedömning så kan ett all-inclusive koncept försämra 
bilden av faktisk prestation. Men ska man titta på vinsten över flera perioder explicit 
för värdering så anser Henrik att ett all-inclusive koncept är bättre. Om man ska 
mäta lönsamhet under ett år så bör man justera för vissa engångseffekter som finns 
med i ett all-inclusive koncept. Exempelvis om man har orealiserade värdeökningar 
i finansiella tillgångar, det säger inget om ett verkstadsföretags faktiska prestation. 
Men samtidigt, om vi ska bedöma värdet på bolaget så bör det här finnas med. Hur 
du ska använda vinsten, över flera år eller om vinsten ska användas över ett år, är 
alltså avgörande för vilket koncept som ger bäst information, enligt Henrik.  

 
6) Vilken är Din allmänna inställning till att rapportera resultat enligt total 

recognised income and expense och varför? 
 

Henrik är inte riktigt inläst på detaljerna i IASB:s förslag och han frågar därför om 
förslaget innebär ett all-inclusive koncept, vilket vi bekräftar. Han anser då, utifrån 
ett värderingsperspektiv, att det är bra. Henrik vill få in information om 
förändringen i det egna kapitalet. Detta redovisas redan i dag av de flesta företag i 
en fotnot. Redovisningen utgår då från nettoresultatet och gör därefter vissa 
justeringar beroende på om de har haft clean surplus violation, alltså om avsteg har 
gjorts från kongruensprincipen.   
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7) Vad anser Du om att införa en rapportering enligt total recognised income and 
expense i Sverige? Varför anser Du det? 

 
Henrik hänvisar till sina svar på fråga 6 och fråga 9. 

 
8) När IASB frågade det europeiska näringslivet om dess inställning till 

comprehensive income möttes de av ett stort motstånd. Vilka förklaringar kan 
Du se till detta ställningstagande? 

 
Den främsta anledningen till den negativa inställningen tror Henrik berodde på att 
volatiliteten i vinsterna skulle öka. Volatilitet i vinster anser vissa vara ett tecken på 
risk. Om man ser det så innebär det teoretiskt sett att företagens cost of equity blir 
högre. Han ser även problematiken i att man i många fall har belöningssystem 
kopplade till resultatet, att det innebär en större osäkerhet i det. De menar att det 
kanske inte mäter ett faktiskt resultat, eftersom det blir så många faktorer som står 
utanför deras kontroll som påverkar resultatet och som på så sätt ger en sämre bild 
av faktisk prestation.  

 
9) Om total recognised income and expense införs i Sverige, hur tycker Du att 

rapporteringen ska ske, som en extra rad i resultaträkningen, som en egen 
rapport eller på annat sätt? Varför? 

 
Henrik ser det som viktigt att man ska kunna få information om förändringen i eget 
kapital. Det får man ofta idag i en fotnot som redogör för detta. En egen rapport är 
det viktigaste, så att man på egen hand kan räkna ut clean surplus earnings, all 
inclusive earnings som Henrik kallar det. Om det finns specificerat i 
resultaträkningen är mindre viktigt.  

 
 
 



 

 64

Bilaga 7 
 

Rolf Rundfelt 
Svar via e-post, torsdagen den 4 maj 2006. Detta material är helt oredigerat. 

 
 
1) Vilken är Din inställning till internationell harmonisering av redovisning i 

stort? Kan Du motivera varför? 
 
Eftersom jag arbetar inom Redovisningsrådet är det naturligt att jag är positiv.  

 
2) Hur anser Du att harmoniseringsprocessen påverkas av den anglosaxiska och 

kontinentala redovisningstraditionen? 
 

Begreppen är inte entydiga men om ni med anglosaxiskt menar en redovisning som 
primärt är inriktad mot kapitalmarknaderna är det vad som gäller för IFRS och 
följaktligen för noterade företag. Däremot är inriktningen annorlunda för det projekt 
som också handlar om harmonisering och som går under beteckningen SME. 

 
3) Harmoniseringen av redovisning kan klassificeras på olika sätt. Weirich, Avey 

och Anderson definierar tre olika angreppssätt: ett universellt system, ett 
jämförbart system och en underordnad redovisning. Utifrån denna eller en 
liknande definition som Du är bekant med;  
a) Vilken nivå anser Du att harmoniseringen ligger på idag? Kan Du motivera 

varför? 
b) Vilken nivå ser Du som praktiskt rimlig att uppnå i framtiden? Varför 

anser Du det? 
 
Ingen synpunkt.  

 
 
4) Redovisningen i Sverige påverkas av många olika omvärldsfaktorer såsom 

politiska faktorer, ekonomiska förhållanden, kultur, det juridiska systemet och 
teknologisk utveckling.  
a) Vilka av dessa anser Du har betydelse för harmoniseringsprocessen? På 

vilket sätt? 
b) Finns det andra faktorer som Du anser har betydelse för 

harmoniseringsprocessen? På vilket sätt? 
 
För abstrakt för min enkla världsbild.  

 
5) De två koncepten för resultatberäkning, �all-inclusive concept� och �current 

operating concept� har olika syn på vilka slags transaktioner som ska ingå i 
posten årets resultat. Vilket av koncepten anser Du ger den mest användbara 
informationen om företagets prestation och varför? 
 
Rimligen den första eftersom den andra bara utgör en delmängd av den.  
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6) Vilken är Din allmänna inställning till att rapportera resultat enligt total 
recognised income and expense och varför? 

 
Så länge man behåller en rad för något som motsvarar den nuvarande årsvinsten ser 
jag inga problem.  

 
7) Vad anser Du om att införa en rapportering enligt total recognised income and 

expense i Sverige? Varför anser Du det? 
 

Se ovan, ger mer information än hittillsvarande redovisning 
 
8) När IASB frågade det europeiska näringslivet om dess inställning till 

comprehensive income möttes de av ett stort motstånd. Vilka förklaringar kan 
Du se till detta ställningstagande? 

 
Det kan nog ifrågasättas om det var begreppet som sådant eller just avsaknaden av 
ett resultatbegrepp som är inarbetat och som de är vana vid.  

 
9) Om total recognised income and expense införs i Sverige, hur tycker Du att 

rapporteringen ska ske, som en extra rad i resultaträkningen, som en egen 
rapport eller på annat sätt? Varför? 

 
Enklast genom att man lägger till det som kallas för Other comprehensive income 
till en vanlig resultaträkning. Gör det mer sannolikt att information uppmärksammas 
än om man inför en helt ny rapport.  
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Bilaga 8 
 

Stefan Sundström 
Svar via e-post onsdagen den 10 maj 2006. Detta material är helt oredigerat. 

 
 
1) Vilken är Din inställning till internationell harmonisering av redovisning i 

stort? Kan Du motivera varför? 
 

Jag är positiv till harmoniseringen eftersom den förbättrar jämförbarheten av 
årsredovisningarna i olika länder. En möjlig nackdel med IFRS dominans är att 
standarderna i för stor utsträckning skrivs för att vara anpassade för en viss typ av 
företag, t ex relativt stora börsnoterade företag. Det kan leda till att det blir kostsamt 
för mindre börsnoterade bolag att uppfylla kraven i standarderna. Framförallt kan 
omfattande krav på upplysningar i noterna problematiska. I slutändan kan det i 
värsta fall leda till att små bolag besluter sig för att inte börsnotera sig. 

 
2) Hur anser Du att harmoniseringsprocessen påverkas av den anglosaxiska och 

kontinentala redovisningstraditionen? 
 
En möjlig risk på lång sikt, ifall IASB får en för stark position, är att 
utvecklingsarbetet av bättre standarder stagnerar. Konkurrens mellan olika 
normbildare och möjligheter att studera fördelar och nackdelar med regler i olika 
länder driver på en utveckling mot allt bättre redovisningsstandarder. FASB 
påverkar naturligtvis. Man får hoppas att det inte är/blir en dragkamp mellan IASB 
och FASB utan att utgångspunkten alltid är att de regler som �objektivt sätt� är de 
mest ändamålsenliga blir de som gäller. 

 
3) Harmoniseringen av redovisning kan klassificeras på olika sätt. Weirich, Avey 

och Anderson definierar tre olika angreppssätt: ett universellt system, ett 
jämförbart system och en underordnad redovisning. Utifrån denna eller en 
liknande definition som Du är bekant med;  
a) Vilken nivå anser Du att harmoniseringen ligger på idag? Kan Du motivera 

varför? 
b) Vilken nivå ser Du som praktiskt rimlig att uppnå i framtiden? Varför 

anser Du det? 
 
� 

 
4) Redovisningen i Sverige påverkas av många olika omvärldsfaktorer såsom 

politiska faktorer, ekonomiska förhållanden, kultur, det juridiska systemet och 
teknologisk utveckling.  
a) Vilka av dessa anser Du har betydelse för harmoniseringsprocessen? På 

vilket sätt? 
b) Finns det andra faktorer som Du anser har betydelse för 

harmoniseringsprocessen? På vilket sätt? 
 
Det juridiska systemet inverkar kanske främst via kopplingen mellan redovisning 
och beskattning. Ifråga om noterade bolag som följer IFRS är ju frågan om IFRS 
reglerna till punkt och pricka skall gälla också i beskattningen. 
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Tror att �kulturen� kan inverka genom att det ofta finns ett visst motstånd mot 
förändringar. Det är troligt att olika parter ofta föredrar regler som är så likadana 
tidigare regler som möjligt. 

 
Kontrollmiljön är också beroende av kulturen. Jag minns inte att det skulle ha 
diskuterats men i princip kunde man argumentera för att tillförlitlighet borde 
prioriteras på bekostnad av relevans i länder där man kan förvänta sig att 
kontrollmiljön är relativt svag 
 

5) De två koncepten för resultatberäkning, �all-inclusive concept� och �current 
operating concept� har olika syn på vilka slags transaktioner som ska ingå i 
posten årets resultat. Vilket av koncepten anser Du ger den mest användbara 
informationen om företagets prestation och varför? 

 
Jag har inte bekantat mig med förslaget tillräckligt noggrant för att ha synpunkter på 
förslaget till förändringar i IAS 1 och IASB/FASB hela projekt om financial 
statement presentation. 

 
6) Vilken är Din allmänna inställning till att rapportera resultat enligt total 

recognised income and expense och varför? 
 

Se ovan. 
 

7) Vad anser Du om att införa en rapportering enligt total recognised income and 
expense i Sverige? Varför anser Du det? 
 
Se ovan. 

 
8) När IASB frågade det europeiska näringslivet om dess inställning till 

comprehensive income möttes de av ett stort motstånd. Vilka förklaringar kan 
Du se till detta ställningstagande? 

 
Se ovan. 

 
9) Om total recognised income and expense införs i Sverige, hur tycker Du att 

rapporteringen ska ske, som en extra rad i resultaträkningen, som en egen 
rapport eller på annat sätt? Varför? 
 
Se ovan. 

  
 
 


